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$4,000,000,000
viešiems darbams

WASHINGTON, sausio 6.— Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad prezidentas Rooseevltas ruošiasi prašyti kongresų pa
skirti dar 4 bilionus dol. viešiems darbams, kurių tikslas bus 
parūpinti darbų

Numatoma, kad eilinės valdžios išlaidos irgi sieks apie 4 
bilionus dol.

dėl 3,500,000 šelpiamų bedarbių.

Lavai ir . Mussolini 
tariasi dėl Italijos- 
Francijos, santykiu

Tariasi dėl Francijos-Italijos 
sąjungos, Dunojaus valsty
bių interesų suderinimo 
garantavimo Austrijos 
priklausomybės

ir 
ne-

už-RYMAS, s. 6.—Francijos 
sienio reikalų ministeris Lavai, 
kuris dabar svečiuojas Ryme, 
kartu su Mussolini svarsto už
mezgimų naujos Italijos-Fran- 
cijos sųjungos. garantavimų 
Austrijos nepriklausomybės, su
derinimų Dunojaus valstybių 
interesų ir išlyginimą esančių 
tarp abiejų valstybių ginčų 
dėl kolonijų Afrikoj.

Po įgavai pasitarimo su Mus
solini, taipjau apsilankymo pas 
Italijos karalių, buvo šeštadie 
ny suruošti valstybės pietus, 
kuriuose kalbėjosi r Lųyąl, 
Mussolini. * '

• - ... . ..

“Taika Europoj tenorą ne- 
ir reikalinga didelės po- 
priežiusos“, sakė Lava1., 
turime dirbti kartu, nes 
karas reikštų galų civi- 

Mes sužadinome di- 
Ir mes neturime

Prisižadėkime bendro-

O kadangi Austrijai kaip tik 
iš Vokietijos pusės ir gręsia 
didžiausias pavojus, tai Vokie
tijos pritarimas tokiam susi
tarimui yra svarbiausias.

Pasitarimai tarp Lavai ii 
Mussolini turėtų baigtis šian
die. Bet kadangi keliama tiek 
daug svarbių klausimų, tai ne
manoma, kad jie galės užsi
baigti ir gal turės nusitęsti dar 
ir rytdienai.

Manoma, kad po pasitarimų 
bus' išleistas ofcialis pareiški
mas apie tai kas tuose pasita
rimuose buvo atseikta.

3,000 mirė nuo malė 
rijos viename Cey- 

lono distrikte
250,009 žmonių serga visoj sa 

loj siaučiančioj epidemijoj. 
Ta džiunglių liga pradeda ap- 
sikrėsti ir gydytojai

tikra 
litikų 
“Mes 
kitas
lizacijai. 
dėlės viltis, 
apvilti.
mis pastangomis išlaikyti tai
kų“.

Kuomet Lavai atvirai malda
vo taikos, tai Mussolini kalbėjo 
daugiausia tik apie suderinimų 
Dunojaus valstybių interesų, 
nes nuo to priklausanti Euro
pos taika.

Dar nežinoma kokių pasek- 
mi davė Lavai ir Mussolini pa
sitarimai. Nemanoma, kad jau 
šiuo vienu pasitarimu pasiseks 
išlyginti Francijos-Italijos ne
sutikimus ir užmegsti naujų sų- 
jungų. Tai yra tik pradžia, bet 
dar toli ne pabaiga pasitari
mų, kurie ilgainiui gal ir pri- 
ve prie pilnos santaikos. Ne
susitaikoma ir dėl pačių Du
nojaus valstybių. Franci ja, re
miama mažosios entente, stovi 
už dabartines sienas, kuomet 
Italija linksta prie sienų pa
keitimo naudai Vengrijos. To
dėl Mussolini ir kalba tik apie 
Dunojaus valstybių interesus.

Gal nepasiseks susitarti ii 
dėl užtikrinimo Austrijos ne
priklausomybės. Ir tai ne dcl 
Francijos nepritarimo tam už
tikrinimui, bet dėl Mussolini 
pasiskubinimo iškelti tų klau
simų, pirma, nepasitarus su 
Vokietija. Vokietija buk jau 
užprotestavusi, kam tas klau
simas keliamas be jos žinios.

COLOMBO, Ceylon, s. 6.— 
Malerijos epidemija siaučia vi
soj saloj. Ta baisių j a’ džiung
lių liga, kuri labai ilgam laikui 
nusilpnina žmogų, jei tasis ir 
išlieka gyvas, serga jau 250,- 
000 žmonių. Ta liga dabar 
persimetė ir j taip reikalingų 
Kedalle ligoninę. Vienas gy
dytojų jau pasimirė, keli gi su
sirgo, visi kiti gi yra taip nu
silpę nuo nuolatinio darbo, kad 
jau nepajėgia kovoti epidemi
jų-

Iš Indijos į Ceylono . salų 
siunčiama 50 gydytojų. Renka
mos ir aukos kovai su epide
mija.

Vien tik Kendalle distrikte, 
pietinėj salos daly, laike šios 
epidemijos nuo malerijos mirė 
arti 3,000 žmonių, neskaitant 
mirusių kitose Ceylono salos 
dalyse. Apie trečdalis miru
siųjų yra jauni vaikai. Labai 
didelis mirtingumas yra tarp 
moterų.

Pranašauja oro lini 
ją per Atlantiką

PARYŽIUS, s. 6. —• Louis 
Breliot, kuris pirmas perskri
do Anglijos kanalų ir pagami
no lėktuvų, kuris paskiausia 
perskrido Atlantikų, sako, kad 
oro linija gabenimui prekių i; 
pasažierių per Atlantikų yri 
pilnai galima kaip tik bus įtai
sytos vandenyne z salos lėktų 
vams sustoti. O tokias salas 
galima pastatyti j 18 mėn., 
Anglijos, Jungt. Valstijų 
Francijos susitarimo aipie 
salų neutralumų laike karo.

po
ir
ty

5 žuvo

ORH
kasyki^

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem* 
peraturoje.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:-

BELGRAD, g. 6- — 5 .<žmo- 
nės liko užmušti ir 1 sunkiai 
sužeistas, o daugelis galbūt 
yra užgriauti nutrukus laiko 
sprogdinimo dideliam švino ir 
cinuos rudos šmotui anglų val
domoj Trepča kasykloj. Nelai
mė ištiko pravoslavų kučiose, 
prie kurių visi ruošėsi.

Chieago, III., Pirmadienis, Sausis-January 7 d., 1935

įgSS-i

Atplaukęs į Boston, Mass., uostą degantis prekių laivas Ontario. Atėjus pagalbon ir uosto ugnia
gesiams, gaisras laive liko užgesintas.

Lenkijos angliška 
šiai užbaigė mir

ties streiką
KAT0WICE, Lenkijoj, s. 6. 

—40 angliakasių—tiek jų bu
vo likę iš išpradžių kasykloj 
užsidariusių 80 angliakasių i— 
apleido Baska kasyklų, Sosno- 
wice apielinkėj ,kai vietos val
džia prižadėjo parūpinti jiems 
kitų darbą. Jie išėjo iš ka
syklos visai suvargę, išbuvo 
tamsioj ir drėgnoj kasykloj, 
250 pėdų gilumoje, 11 dienų.

Tarpininkaujant v ai d ž i a i. 
jiems darbų sutikę parūpinti 
kitos kasyklos.

McDonald kalba apie 
parupinimą be
darbiams darbo

Pre-LONDONAS, s. 6. 
mieras MacDonald irgi pasisa
kė už pertvarkymų bedarbių 
šelpimo taip, kad jie vieton pa - 
šelpų galėtų gauti darbų.

Bedarbių šelpimas yra geras 
dalykas tik' trumpam laikui, 
bet ilgainiui jis pasidaro žalin
gas, sakė MacDonald. Vieton 
to reikia išvystyti šalies tur
tus, nes tik iš to šaliai yra 
naudos.

Todėl ir jis stoja už plačius 
viešuosius naudingus darbus ir 
už sutrumpinimų darbo valan
dų. Tarp numatomų viešųjų 
darbų yra lūšnų griovimas ir 
statymas tinkamų gyvenimui 
namų.

2 firmos prarado 
Molinąjį Arą

CHICAGO.— NRA Mėlinasis 
Aras liko atimtas iš Neuman 
Tailoring Co., 309 So. Clark 
St., kuri turi kriaučių dirbtu
vę taipjau North Chieago, už 
nepildymų algų ir darbo valan
dų kodekso ir iš Gran Motor 
Sales Co., 5516 Division St., 
veikiausia už peržengimą pa
dorios kompeticijos kodekso.

4 žuvo gaisre
BELGRAD, Jugoslavijoj s. 

6.—Besiruošiant prie pravosla
vų Kalėdų fejerverkai padegė 
didelę sankrovų. Gaisre žuvo 4 
žmonės ir 20 žmonių liko su
žeista.

Rusija kaltina dide
lę valstybę ruo- 
šian puolimą

IŠ LIETUVOS
Amatininkai neturi 

darbo
Bolševikų 

kad
MASKVA, s. 6. 

organas Pravda kaltina, 
užpakaly mažos valstybės kon
sulo, kuris davęs pinigų Kiro- 
vo užmušėjui, stovi didele vals
tybės, kuri norėtų pulti Rusi
ją, kad galėtų 
tinęs Europos 
nas.

pakeisti dabar-
valstybių sie-

bolševikų įtari-

DUSETOS, Zarasų apskr. — 
Vietos siuvėjai ir batsiuviai, ku
rių čia yra gerokas skaičius, 
skundžiasi darbo stoka. Mat, 
šiuo metu maža kas naujus rū
bus taisosi. Visi stengiasi kaip 
nors išsiversti su senaisiais. 
Darbo stoka skundžiasi ir kibi 
sričių amatninkai.

Pereitais metais ne
laimėse žuvo 99,000 

žmonių
Nelaimėse žuvo daugiąu, negu 

amerikiečių žuvo kare. Dau
giausia žmonių žuvo nuo au
tomobilių ir savo pačių na
muose

NEW YORK, s. 6. — Nacio- 
nalė Saugumo Taryba apskai
to, kad pelnai visoje Ameri
koje nelaimėse žuvo mažiausia 
99,000 žmonės. Tai yra virš 
21,000 daugiau* negu žuvo' 
Amerikos kareivių pasaulinia
me kare, įskaitant ir mirusius 
nuo ligų.

Pernai nelaimes padidėjo pa
lyginus su 1933 m. Bet nepa
siekė 1930 m. rekordo, kada 
nelaimėse žuvo 99,330 žmonių.

Daugiau kaip trečdalis jų, 
būtent 35,500 žmonių žuvo au
tomobilių nelaimėse.

Po to seka žuvusieji nelaimė
se namuose. Tokiose nelaimė
se žuvo 33,000 žmonės. Taigi 
namai nėra jau tokia saugi 
vieta, kaip daugelis yra linkę 
manyti.

Dirbtuvėse ir prie darbo žu
vo 15,500 žmonių, arba 1,000 
daugiau negu užpernai.

Nežiūrint padidėjimo nelai
mių visoje šalyje, nelaimės 
San Francisco sumažėj'o 15 
nuo., Pittsburgh-r- 13 nu|oš., 
Milwaukee— 8 ruoš. ir New 
York—1 nuoš.

Nelaimių čempionas
CHATTANOOGA, Tenn., s 

6. —Negras Beasom, 56 m. iš 
Summit, Tenn., yra miręs kai
po nelaimių “čempionas”.

Jį peiliu perdūrė negrė mo
teris. Kraujais pasriuvęs jis 
buvo vežamas į Chattanooga li
goninę. Bevežant ambulansas 
susidūrė sy kitu automobiliu 
ir liko sudaužytas. Jam pagel- 
bon važiavo kitas graborius 
ambulansas, bet kely užsidegė. 
Ir tik trečias ambulansas Bea- 
somą atvežė į ligoninę.

Ligoninėj sustabdžius krau
jo bėgimą, aprišus žaizdas ir 
kiek atsigavęs, Beasom išėjo 
pėščias į namus j Summit, 6 
mylių atstume. Kely jį užga- 
vo automobilius įr užmušė.

LOS ANGELES, Cal., s. 6. 
-—Del smarkių liūčių patvino 
Los Angeles miestas, o pakalu 
nėse esantiems gyventojams į- 
sakyta apleisti savo namus.

■>*

automobiliu

MEXIC0 CITY, s. 4. 40
raudonmarškinių liko suimta, už 
užmušimą 5 katalikų Cpyoacon 
priemiesty, laike susirėmimo, 
kuris ištiko katalikams užmu
šus vieną raudonmarškinį. Su
imti ir du katalikai

Bando šmugeliuoti 
ginklus Meksikos 

sukilėliams
CALEXICO, Cal., s. 6. — 

Meksikos siena yra stropiai 
saugoma gavus žinių, kad au
tomobiliais ir kitais budais ban
doma jšmugeliuoti iš Jungt. 
Valstijų šimtus .kulkosvaidžių 
ir daug kulkų, skiriamų Meksi
kos sukilėliams. Vien Los An
geles sukilėliams yra pirkta ir 
sukrauta virš 300 kulkosvaidžių. 
Kadangi jų negali atvirai į- 
vežti, tai bandoma juos slap
ta jšmugeliuoti.

Laivas užvažiavo ant 
seklumos; visi 

išgelbėti
JACKSONVILLE, Fla., s. 

—Ward. linijos pasažierinis lai
vas Havana, plaukęs į Havaną, 
audringoj juroj užvažiavo ant 
koralų seklumos prie Bahama 
salos, 120 m. nuo Miami, pra
kiuro ir pradėjo skęsti. Ant 
laivo buvo 51 pasažierius ir 126 
nariai įgulos.

Laimei, greitai atvyko pagel- 
bon kiti laivai ir pasažierius ir 
įgulą išgelbėjo, Vienas iš pasa
žierių tiek nusgando, kad pa
simirė. Pasigendama ir vieno 
įgulos nario. Spėjama, kad $4,- 
000,000 laivas paskęsiųs.

Ward . linijai priklausė ir 
Morro Castle laivas, kuris prieš 
kiek laiko sudegė juroj ir kar
tu su juo žuvo virš 100 žmo
nių, daugiausia delei pavėluoto 
pašaukimo pagelbos. Bet ir šį 
kartą pagelba buvo pašaukta 
tik už 3 valandų laivui užva
žiavus ant seklumos ir ėmus 
skęsti.

Gelbėti žmones atėjo ir lėk
tuvai, kurie nurodinėjo ki 
tiems laivams kur yra nuplau
kusios gelbėjimosi valtys.

f

6

(Aišku, kad 
mas yra taikomas Vokietijai, 
kuri ištikrųjų taikosi pasigrob
ti Pabaltijo valstybes ir at
plėšti nuo Rusijos didelę Uk
rainos dalį. Neoficialiai kal
bama, tos mažos valstybes kon
sulas, davęs 5,000 rub. KiroVo 
užmušėjui yra Latvijos konsulas 
Bisenieks, kuris jau tapęs išva
rytas iš Leningrado. Tečiauft 
su jo išvykimu yra keistumų. 
Bolševikai sakė, kad jį atšaukė 
Rygos valdžia., Latvija gi pa
skelbė, kad jis nėra surištas 
su jokiu įtarimu ir kad jis su- 
gryžo į Rygų tik atostogoms. 
TeČiaus po Latvijos paskelbi
mo, kad jis jau esųs Rygoje, 
Bisenieks atsidūrė Helsinkuo- 
se, Suomijoj, kely iš Lenin
grado į Rygų)).

7 žvejai žuvo
' - T. ~   

HAVANA, Kuboj, s. 6. ,— 
7 žvejai žuvo riklių pilnoj ju
roj kitam laivui suvaŽinėjus ir 
paskandinus jų valtį. 12 žve
jų liko išgelbėta.

MINNEAPOLIS, s. 6. —Čia 
streikuoja garažų darbininkai. 
Daug garažų visai užsidarė.

1 ■ 1

FINCASTLE, Va., s. 6. — 
Negras Jonės, kuris buvo kal
tinamas nužudęs dvį jaunas 
baltas; mergaites, liko pa
smerktas mirčiai elektros kė
dėj.

Už 10 lity 3 mėn. kalė
jimo

KAUNAS.—Kauniškis Petras 
Banišauskas, pasivadinęs šofe
riu, sutikęs Kaune Rumšiškių 
valsč. ūkininkų Jonų Gugu, pa
siūlė jį automobiliu nuvežti į 
Rumšiškius' už 2 litus. Gugas 
padavė Banišauskui 10 litų. Tas 
nuėjo vienon krautuvėn iškeisti 
ir negrįžo. Išaiškinus, kad Ba
nišauskas nėra šjferis, už ap
gavimų ir pasisavinimų sveti
mų pinigų Kauno apylinkės 
teismas jį nubaudė 3 mėn. ka
lėti.

Tikybininkai rodo galią

Hauptmano advoka 
tai įvardysią 

4 žmones
s. 6. — Bruįgę 

Hauptmann, kuris yra teisia
mas už pagrobimų ir nužudy
mų Lindberghų kūdikio, vy
riausias advokatas Beilly pa
skelbė, kad jis įrodysiąs, jog 
ne Hauptmann kūdikį pagro 
bė, bet jį pagrobė ir nužudė 
visai kiti žmonės Keturius jų. 
jų tarpe dvi moteris, jis įvar
dysiąs teisme ateinantį ketvir
tadienį.

Prokuroras į tą pareiškimų 
žiuri labai skeptiškai.

VILKAVIŠKIS.— Prieš karą 
čia rusai turėjo net dvi cerk
ves, o dabar nė vienos. Kad iš
spręstų patalpos klausimų jie 
sumanė pasistatydinti cerkvu- 
kę. Prie senųjų kapinių (pa
našiai, kaip dabar prie naujų-. 
jjĮjZbuvo pagret evangelikų 
(vfe&namos. prūsų). ir pravos
lavų kapinės. Čia jie ir pra
dėjo cerkvę statyki. Nežinia ko: 
kiais sumetimais, bet faktas, 
kad musų parapijos dvasiškių 
(katalikų) vyriausybė jiems 
pakišo kojų: iškėlė bylų ir cerk
vės statybą sustabdė. Dabar ša
lia statomos cerkvės guli ku
polas ir išsimėčius kita me 
džiaga, o jie nuomojasi pamal
doms 
nąme.

atlikti butų p. Melniku

Bedarbiai
Negali išsigelbėti nuo mo

kyklos

SPRINGFIELD, III., s. 6.— 
Margaret Tate, 13 m., nemėgs
ta mokyklos. Kad- išsigelbėti 
nuo jos ji net apsivedė. Bet ir 
vedybos jos neišgelbėjo, kadan
gi ji bus vistiek priversta 
kyti mokyklų iki 16 m. 
žiaus, arba iki baigs bent 
dinę mokyklą.

KLAIPĖDA.— Paskutinę sa
vaitę Klaipėdoje įregistruota 
1718 bedarbis, jų tarpe 234 mo
terys, 
piami.

PER

315 bedarbių yra šel-

Saužudysčių tiltas

lan- 
am- 
pra-

BEKONĄ NETEKO 
GYVYBĖS

PASADENA, Cal., s. 6. — 
Nuo vietos 200 pėdų augščiu 
tilto nušokdamas nusižudę 
Schnur, 85 m. iš Los Angeles* 
Tai yra tikras saužudysčių til
tas, nes šokdamas nuo to 
nusižudė jau 61 Žmogus.

tilto

SKAUDVILE:.— Tauragės an. 
Gruodžio 9 d. apie 11 vai. nak
tį pil. Macijauskas Rutenių km. 
su savo bernu vežė bekonų į 
Tauragę. Apie pusę kilometro 
nup Skaudvilės pasibaidė ark
lys ir apvertė vežimų su be
konu ir su žmonėmis. Tų pat 
naktį apie 12:30 vai. žmonės 
rado vežimo ir bekono užgul
tus du žmones. Bernas štru- 

K

melaitis Antanas 34 mt. am
žiaus, negyvas, sumušta gal
va, Macijausko tik sužeista ko
ja.CALCUTTA, Indijoj, s. 6.— 

Nors Indijos valdžia pernai iš
leido $90,000,000 mokyklų už
laikymui, vistiek visoje šalyje 
yra 90 nuoš. beraščių. Indija 
turi apie 272,000,000 gyven
tojų, kurie yra taip nuskurdę 
ir pavergti, kad mokyklos ne
gelbsti, o pasiekę mokslus in- 
dusai visai liaudimi nesirūpina 
Todėl ji ir skęsta didžiausiame 
tamsume.' /

RUSHVILLE, Įnd., s. 6. — 
Walter Cameron, 16 M ir 
Rossalind Dishinger, abu high 
school mokiniai, rašti nūsitroš- 
kinę dujomis automobiliu j e.

MATĖSI ŠIAURĖS PA
ŠVAISTĖ

UŽPALIAI, Utenos apskr.— 
Iš kai kurių vietų gruodžio 8 
d. vakare,- apie 9 vai. vakaro 
šiaurės pusėje buvo matyti iki 
šviesos juosta. Kelioms sekun* 
dėms net buvo Šviesiau. Vė
liau toji šviesa, viso išsilaikiu
si apie minutes, dingo.

ZAMORA, Ispanijoj, s. 6.— 
Alkani vilkai atėjo iš kalnų ir 
užpuolė Sotillo kaimą, paplau
dami tvartuose daug ožkų ir 
avių.

■ia^<
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^KORESPONDENCIJOS

New York, N. Y
.Sausio •antra .diena,. 1935.

yra tikras ir vienintėlis khltv- 
ninkas-ir • jam **gręsia mirtis 
etektros - kddėje. « Hauptmann’o 
advokatas yra pasiryžęs Įro
dyti, ' kad ’ Hauptmann’as yra 
visai nekaltas. Kova už mir
ties bausmę, iš valstijos pusės 
ir.ikova už,gyvybę; iš 'apsigyni
mo, pusės .bus .gana , sutiki. Čia 
bus pašaukta* 150* New Jersey 
valstijos piliečių, iš kurių bus 
išrinkta 12. prisaikintųjų teisė
jų. kurie, išklausę abiejų pu
sių Įrodymus, nuspręs Haupt- 
nianifo » likimų. Tarp* teisėjų 
rasis ir kelios .moterys. 'Atro
do, kad .moteris yra j pasiren
gusi atlikti visas gyvenimo 
pareigas, mct dr.mirties' dekre
tų pateikti, jeigu susidaro rei
kalas.

.’ Kalėdos su savo visomis 
' linksmybėmis skubiai prabė
go. ’ New Yolrkel Kalėdos buvo 
labai linksmos, taip- sako vie
tos laikraščiai, o ar mes su tuo 
sutiksime, ar*me, tai .kitas 
klausimas.

Laikraščiai sako: Linksmi 
buvo visi ir tik dėlto, kad visi 
buvo papenėti. Į

Reiškia, New .Yorke Kalėdų 
rytų nebuvo nė vieno alkano, 
—visi buvo sotus.

Tų visų New Yorke randa
si apie 10 milijonų. Kalėdos 

«yra žymi krikščionybės šven
tė, bet argi- galima tikėti, kad 
tie “visi” New Ybrko gyvento
jai yra krikščionys ir ar gali
mas daiktas, kad visi New 
Yorko 10 milijonų gyventojų 
buvo linksmi tik dėlto, kad. ... .
Kalėdos reiškia pradžią krik- d,J°* la,ka* dar "es'8en- 
ščonybės ir kad tas ‘ krikščioi- na’ 
•nis • pamylėjo artimų savo ir 
‘sušlavęs Tikučius — trupinius Vokietijoje ir-Rusijoje nau- 
nuo savo stalo papenėjo alka- P motais atrodo bus audringi, 
nų, kad padaryti jį links- neramumai.nesiliauja, 
inų'Kalėdų rytų. Gabus izrae- - "~°

/ litas, sugavęs dolerį, glosto ]VaMngton,< D. C. Sausio 3 
•sau barzdų ir linksmai šypso- <L *L V. kongresas susirinks 
si, kuomet krikščionis sku- H^ eilės,, rodos, 71 posėdžiui su 

’ biai bėga ten, kur jis galės bu-1 daugeliu naujų* kongresmanų 
iti prisotintas^ trupiniais nuo to 

: stalo. Jis neišpažįsta jokios 
krikščionybės, bet gaudo do
lerius ir juokiasi iš to, kas 
rankas sudėjęs kryžiumi ant 
savo krutinės, siunčia gilius 
ir skaudžius dūsavimus; Į auk
štybes, maldaudamas susimy- 

; įėjimo ne ant jo ir jo nelai- 
: m ingo kūno (kuris suvytęs 
.nuo alkio ir >dreba nuo šal
čio), bet ■ susimylėjimo ant jo 

•sielos, kuri jau yra pasiren- 
ant visados, ir tik dėl to, kad, 
gusi apleisti tų nelabųjį kūnų
tas kūnas nepatenkina sieloj.painėje surengė puikų* koncer
no visų kalėdinių linksmy- tų.-Oras pa^itdrkė. gražus, tai 

bių visi laukėme naujų 1935 ir ‘ publikos • prisirinko nema- 
.metų. Galop, seni 1934 metai žai. Ne tik kenoshiečiai daly- 
nuslinko Į priekį. Nauji me-ivavo, bet buvo atvykusių svo
tai su mumis. New Yorko pių ir -iš aplinkinių miestų. 
Naujų Metų sutikimas buvo Programas^buvo gana įvai-
be. galo- reikšmingas. Kad tų 1 rus: mišrus choras, vyrų ebo- 
viskų suprasti, kaip newyor-|ras, tmerginų choras ir solis- 
kiėčiai sutinka naujus metus, 1.tęs i bei solistai. -Solo !dainavo 
tai reikia būti New Yorke, p-ia A. Jalenewskienė,- p-ia M. 
Times Sųuare. Čia susirinkęs Baičaitis, .p-lė J G. ' Klevickaitė 
jaunimas šturmavoja iki "ve-Į ir senas veteranas i F. Basčius. 
Jyvam rytui. Tuo. pačiu kartu Dainos išėjo puikiai. Tiek pa- 
senesnioji' karta • viešbučiuose, | skiri solistai, tiek chorai pa- 
valgyklose, kafeterijose 
tas1 kelia. Kiti stilindę Į nakti-1 
nius kliubus, netekę nė doros, 
nė žmoniškumo nupučia Į že- 
miausį gyvenimo laipsnį, —I 
cypia, lyg žiurkės olose.'Senų 
metų išvakarėse ir laukiant 
naujų metų, daugelis iš musų 
esame padarę sau prižadus—r 
rezoliucijas savo ateitį vieno
kiu ar' kitokiu bildu pertvar-J

Ekyti. ’Aš irgi esu pasidaręs sau 
prižadų — naujų metų« rezo-1 
iiucijų, kurios kopijų* prie pir
mos . progos 'pasiųsiu “Naujie
noms”. iTikiu, kad :daugelis| 
“Naujienų” skaitytojų pilnai 

. -sutiks tsu simano .naujų 'metų^ 
r rezoliucija. Bet šį) kartų aš> tik 
r«noriu.f'prisiminti apie.vienų' kį- 
tų Įvykį *iš antros-sausio die- 

'-nos šių naujų įmetu,. 1935. ,t
Kąip /ilgai <šie ' nauji .metai 

, buvo' linksmi ir rlaimingi?
Lenkija. — Apie 50 lenkų 

mainierių yra pasiryžę anglių 
kasyklose .sau gyvybę atimti 
už savo ar savo šeimynų bū
vio pagerinimų^ Kova už buvįil 

. Jęigu gyventi, taįigyventi kaip 
.žmogui; jeigu mirti, tai mirtį 

. didvyriškai.
^Fleminglon, Prasidėjo

„garsi .Bmino Richard . Haupti nai-ių?Kadangi ninsų kdldmija 
■mann'o kriminalinė.byla.^str- -»Aip-jau -didėlė, tai ,gidip 
rišta su pavogimu .ir .nušudy- me -pilnai - pasidžiaugti tui-ė- 
mu.Lindbergli’ų kudrkio.:.Sita darni .tokią skaitlingą meno 
kriminalinė byla, rodosi, yra organizaciją.
.garsiausia visoje Amerikos is- - Kaip .atrodo, koncertas pa- 
torjjpje. Valstija < .turi. 108 diw- vjdco visais .atžvilgiais. Nekal- 
ainifikus prieš Haupimann’ą. bant, jau .ąpie.rniuzika.lę-.dalį, 
Ąpąigynimo pusė turi.:(»«Jiu- bižpio Jjgi ..buvo padaryta, 
dihinkų.'Valstija yra pasiren-[Kadangi . susirinkusiųjų ..ūpas 
gus įrodyti, kad Hauptmannlbuvo geras, tai po koncerto jie 

... .. ... •‘į. .' , 1 ■ ■ ' *

o
Wall strytyje, >kur yra-par

davinėjama akcijos, 1935 .me
tų . pirmos dienos judėjimas 
buvo gana silpnas, — kas liu-

ir Roosevelto šalininkų. Šita 
kongreso sesija turės nemažų 
reikšmę ir ..gali pakeisti visų 
Dėdės Šamo gyvenimo siste
mų.'Visi sekime J. V. kongreso 
eigų. — Rytietis.

Kenosha, Wis
* Koncertas, pare, vdkaras.

nesigailėjo po ! kelis • ‘dešinitu- 
kus ir prie baro ^praleisti. Raį-. 
teliėčiams, tur būt,!Tiks dr ge^. 
rokai ?pelno. t;

• — °~
Taigi jau ’ir/NaujbMetai. Su 

Naujais metais velkasi senie
ji vargai1 ir dar nauji priside
da.

•Man-savo gerų draugų tar
pe jau tenka ketvirti nauji 
metai sulaukti. Mat, aš ir ma- 
no'*prietelka -iš/ponų Gečų 
(Gh'the) gavome ‘pakvietimų 
atvykti į jų farmų ir ten senus 
inetusužbaigti.

P-nai Gcčiai trijų mylių at* 
stūmė nuo miesto turi 20 akrų 
farmų. Sumanymas pasitikti 
naujus 'metus faunoje mums 
patiko, tddėl t pakvietimų mie
lai priėmėme. Ąpie 8 vai. var 
karo išvykome Į farmų.' OraS 
buvougana gražus dr nešaltas. 
Termometras rodė apie 33 
laipsnius aukščiau zero. • Bet 
vėliau* gerokai atvėso ir, prida 
re nemažai' nesmagumų.

pirmų I karių savo /gyvenime,! 
bet stbb&inai visi, gerai ihtlif 
ko savo lužduoti?. . Net į-pro-, 
gramo •'rųflhfečjai "'nesitikėjo, 
kad taip gižiai viskas išeis. 
Svarbiausias r rolės i turėjo F. 
Gaižauskaitė“ ir G. .Tokūbynai- 
tė, kurios žavėtinai.atliko savo 
užduotis. Vilkeliutė kaipo jau
niausia - dalyvė / (vos 6 metų 
amžiaus) -SCęnoje laikėsi ' la
bai gerai;

Po: programo - visi vaikučiai 
—ne tik dalyviai, bet ir paša
liniai ’ buvo ippdpvanoti = dova
nėlėmis. ’’ •

s Už vaikučių jjriruošimų dit 
džiausiąs kreditas tehka O. 
Indrelienėi. '«Visas i blogumas 
tame, kad 'Toronto ?liėtuviaĮ

•iniciatyvos r apmokėti už visu^ mo, SLA. 236 kuopa nemano 
ir *įmeta55c. 'Nežinant žmonių 
padėties, ‘įmanytum, kad gal 
žmoiiės mėišgali 'daugiau. Bet 
žinant tokių žmonių padėtį, 
atrodo,i;kad*įie| patys save ant 
pajuokos pastato. Užklausti, 
kodėl jie taip mažai aukoja, 
atsako: “tai nustatykite kai
nas”.

/Įžangos ikainų nustatyti nėra 
sunku, bot rengėjai turi ome- 
.nėję, ir tuos,, kurie norėtų, au
koti, i bet neišgali, tąigi nusta
čius 1 kainų, i tokie žmonės nie
kuomet c neturėtų progos ap- 
lahkyti parengimus.

sNėžiurint materialio sunku-

nuleisti rankas. Sausio mėn.
19 d. toj pat liet, parap. sve
tainėje rengia antrų vakarų 
su programų ir šokiais.

Sausio 13 d. Lietuvių parap. 
svetainėje Įvyks SLA. 236 kp.

mėnesinis susirinkimas. - Prad
žia 2 vai. po pietų. Nariai ir 
prijaučiantys kviečiami atsi
lankyti. — Organizatorius.

GERB. Naujienų rakaityto- 
jos ir 5 skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tat< 
krautuves, * kurios skelbiasi 
Naujienęse.

Garsinkites Naujienose

PAIN-EXPELLERH
* THflb hVOC

Visokiems muskulų 
skausmamspalengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
t Pain-Expelleris visuomet 
į.' ■ #i

y

ILLS PAIN

nepakankamai Įvertina i tbkį SITAI IR DENT1STAI
sunkų ir pasišventimo reika- ----------------—................  - .................. ...... ...... .... .............

Gruodžio 30 d. SLA. 338 
kuopos • Dailės Ratelis po va* 
doyyste p. J. Kauliukaičio 
German-American Home sve-

puo-Įsirodė tikrai gražiai.
Daugelis/domėjosi šiuo kon

certu. Mat,- jis- buvo rengia
mas po » vadovyste naujo mo
kytojo, ;rp. I Kauliukaičio. 'Visi 
tad: laukė, kaip išeis koncer
tas.

Per . paskutinius Trejetų iar 
ketvertų* metų- chorui vadovar 
y o.,p. «K. Steponavičius, f žino-, 
mas Chicagos; muzikas.. Kai jis 
pasitraukė, tai/ Dailės. Rateliui 

į teko susirasti naujų mokyto
jų ir pradėti darbų, žinoma, 
susidarė nemažai-kliūčių. Bet 
kai yra pasiryžimas, tai ne
sunku ir kliūtys'nugalėti. Rai
telio žymesnieji veikėjai, kaip 
tai: ponai Pabarškos, p.: S. 

LVaičeliunas, Jr., -p. J..Macno- 
rius ir kiti dėjo visas , pastan- 

Igas, kad tinkamai* visų reikhlų 
sutvarkyti bei prie koncerto 
prisirengti.

Pirmas pasirodymas, aiškiai 
parodo,-jog sutartinai dirbant 
galima 'daug kas . nuveikti. 
Koncertas išėjo visai skland
žiai, o tai reiškia, jpg choris- 

Itai su naujuoju .mokytojum 
I gražiai' kooperuoja.

‘ Dabartinių laiku Dailės Ra
telio choras priskaito ligi 50

laujantĮ/darbų, kaip ;kad vai
kučius priruošti prie panašių 
■programų. Nors programa. visi

^1 buvo patėnkinti,bbet'prie>Įžanr 
Į gos lėkštės tai ‘daugelis - dabai 

 

"jšykštus buvo, nes iš maždaug

1150 žmonių surinkta vos virš

Karmoje jau radome gero- $11:00, ' kuomet tbks progra- 
kų burp draugų dr . pažįstamų. | mas paruošti kainuoja dvigu- 
Butent, ponus Povilųnskius, 
Kundrotus, Martinus, Pabarš
kęs > ir kitus. P-ia Gečienė tik 
triusiaši virtuvėje ir gamina 
visokius valgius, o pats šei
mininkas budriai žiuri, ’ kad 
nebūtų ištroškusių.

Nei juste nepasijutome, 
kaip ^prisiartino ir 12 vai.-Va? 
dinasi, (Užstojo Nauji ‘Metai. 
Atrodė jie visai • neblogi, nes 
ant stalo -buvo sukrauta deš
ros, čapsui, visokios rųšies 
mėsa, pilni stiklai alaus ir 
tvirtesnio skystimo.

J Kada visko pilna, tai ■ •bepi- 
gu -ir -bftliavOti. O bešilinks- 
minant, laikas labai greitai 
bėga./Štai jau* praslinko^ketur 
rios naujų metų valandos. 
Reiškia, išmušė :4 vai. ryto. 

■Tačiau pabaigos vis/dar nesi
matė. Ant stalo atsirado1 lietu
viški sūriai ir kitokie gardu
mynai. -

Kai: kurie pradėjome rūpin
tis namais, neų lųujĮie pasidar 
re itin šalta. NKiM ’ir riesrriaį- 
gu buvo malonių kompanijų 
.apleisti, bbt .mes- kartų su po
nais Martinais nutarėme va
žiuoti. ' Išėjome lauk. šaltis 
ėmė kabinėtis Į ausis. Žiuriį* 
me, kad visai arti zero. Sušė^ 
dome, į mašinų. Nelabai , ji te
nori klausyti p. Martino dirK 
gavimo: čiaudi, prunkščia, ga
ruoja/ Šiajp taip pradėjome, 

tikra velniava: iš i ./»'wMKIU-SPE0AIiETAI 
veržtis1 kamuoliai garų. 1 Ot, 
nieko nebesimato. Jau manė
me, kad ■ reikės > pėkštiems i Į 
miestų klampoti/Bet to nerei
kėjo daryti, — vargais 'nega- 
Jais Pasigavome iki namų. « 

r Ta -pafė mums Ilgai pasi
liks iatmintyje. Na, o ponui 
Martinui, jeigu nereikės naujo 
rddiatorio dėti, /tai. Nauji. Me
tai ' bus tikrai laimingi... j

■. SLA. ..212 kuopos . komisija Imo, ’,skaudamą akių katštt, .Mitais, 
labai * sparčiai ‘ rengiasi prie 
vakaro, kuris, Įvyks sausio 27 
d. < German-American ». Home 
svetainėje. Bus suvaidintų 
.“Jaunystės įkarštis”. bKoncerti- 
inę.<dalĮ išpildys ^M. Balčaitią, 
A. Jaleneyvskienė, • G.. Klevicj- 
kaitė ir F. į Basčius. Nors tik
rai nežinau, bet kiek teko gir
dėti, tai..dalyvaus ’ ir Dailės 
Ratelio choras. — Svečias.

bai tiek? Gal būt, nemažai kal
ta esamoji depresija, bet,pa
stebimas ir didelis -nei kurių 
šykštumas, * Daleiškime, ateina 
3-4 žmonės, o tik vienas imasi

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz 

“ Phy sical'Therapj 
..and. Midwife 

! 6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

! Patarnauju prie 
gimdymo namuy

- se ar ligoninėse, 
.duodu ’.massage 

‘electric treat- 
nment ir magne- 
...tie. blankets irtt 
“Moterims ir mer 
girioms .patari 
mai dovanai.

- ........................—..ii............ i

ADVOKATAI v

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

. 4631 South Ashland *Ave, .
Tel. Boulevard 2800’ ' « ' 

/Rez. 6515. So. Rock^H-St.
. Tel.. .Republic 9723

■ Tel. "Andover 1588

Hubbard. Baker

‘ADVOKATAI 
^Kambarys 1555

1 N. La Sale St.
CHICAGO į

i

Toronto, Ont
SLA. 236 kupos pirmas 

parengimas.

OTTUVIM LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard .5913
Rez.' Tel. Victory 2343

?Dr. ^Bertash
?756 West 35th St.
Cor. df 35th and Halstėd Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėtomis pagal sutarti.

' Phone Ganai 6122

Dr.S.Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez/ 6631 So. Califomia Avenue 

t Telefonas Republic 7868

A;L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo. 9 iki 11 valandai ryte 
nuo'6 iki 8 valandai vakare. 

•Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr.T. Dundulis
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso * valandos nuo -2-4 ir nuo 
r6-8 v.\ v. -Nedčlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

tftduette Rd

DR. VATTUSH/OPT.
.. LIETUVIS i

< Optometrically -Akių ■ Specialistas, t 

Palengvins akių • įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos . skaudėjimo, 
svaigimo, akiu. aptemimo, nervuotu-

•Sausio 1 d. Įvyko, pirmas: 
‘L. tA.. 236 - kuopos parengimas 
su programų,- • kurį' Išpildė: dau 
gumoj ei (mažamečiai > vaikučiai.

Programas s susidėjo iš se
kamų dalykų: 1. .Staselis Ba
landėlis, ’2-ęjų \ veiksnių b kome* 
tcįija; .& .-Muzikais dalis su 
•piano* ir smuiku;- 3. Eilėraščių 
deklamavimas; 4. Snieguolių 
šokis ir .atvaizdiniinas' senų dr 
•Naujų MeĮų. ;■

Programui ..užsibaigus, ..buvo 
šokiai. Įžangų sudarė..aukos..

Reikia pažymėti, . kad rpror 
gramoje dalyvavo 18 mažame
čių ir daugumas jų dalyvavo

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 . iki 
- vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir - Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: -Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj. pagal sutarimą , 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect ’ 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Ofisas ir Rezidencija
3335 So.Halsted.St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted Si

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
..išskyrus seredomis.

Dr. V. !E. Siedlinškis
GAS »DENTISTAS 
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
. Rez. tTel.’ Virginia 0669

X-RAY

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams • žinomas per 36 

metus kaipo patyręs / gydyto jas chi
rurgas ir akušeris.

•Gydo staigias iri chroniškas hgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034”W. iBth SU netoli'Morgan St

‘ Valandos nuo 10—12 pietų dr 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
r Rezidencijos' telefonai:

Hyde Park 6755 ar. Central 7464

v i? •

2420 W.
arti Western Avė. -Hemlock 7828

/A. Montvid, M. D. ’
r'West Town* State' Ba'nk Bldg.

2400’ ’Wėst' Madison Street
Vai.4 1 JSdy3l po pietų. 6 iki 8 vak.

”Tef. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

1

•. Phone' Boulevard 7042

Dr. C.-Z. Vezel’is
, Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

J" 1' * * f 4 7th ’ Street * <» į ♦ -* . ■
* Valandos'nuo 9 iki- 8 vakaro. . 

Seredoj pagal sutarti.
;

Res.' 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

įDr. P.rZ. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 1821 - So.1 Halsted Street 
' CHICAGO, ILU

Kiti Lietuviai • Daktarai.

^GYDYTOJAS IR/ CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 
•'IKamp.' Damen Avė.) 

Tel; Hemlock 6699
Valandos :L-4 po pietų. 7-10 vaL vak. 

- Rezidencija: 
t6&12r So.i Campbell Avė.

Prospect 0469

Dr. Margeris
3325 So.1 Halsted St. ' 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
i :ir nuo 6 iki8 . vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. AšhlancPAve.
2 bibos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai.- po pietų ir nuo' 7 -iki - 8 :80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. „

Phone MIDWAY . 2880

" Telefonas’Yards 0994

’ Dr. Mattrice ’Kahn
4631 South Ashland. Avenue

l Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki S po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone -Plaza 2400

4
C

J. FBADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

^Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
-Mddeniiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
C CHICAGO. ILL.

8

TeL‘ LAfayette 3572 
f J? Litilevičius

GGRABORIUS IR 
..BALSAMUOTOJAS 

’ Patarnauja * Chica- 
tgoję ir -upielihkčje 

. Didelėir graži 
koplyčia -.dykai 

54092 ARCHER AV.

Tel. Cicero 2109

ANTANAS'.PETKUS
f Graborius

KOPLYČIA DYKAI
•1410 South 49 Ct.

k CICERO.. ILL

DR. G. SERNER 
LLEETUVIS

L ,Tel. t Yards. 1829 
r Pritaiko 4Akinius 

Kreivas Akis
1 Ištaiso. 

Ofisas-‘ir'Akinių'Dirbtuvė 
756'West35thSt.

i kampas Halsted: St. 
r Valandos^ Ua. 10—4, ,nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo" 10 iki 12 vai. dienų.

Telefonas Yards,1138

Stanley Mažeika
Graboriusir 

Balzamuotojas 
"Mėderniška Koplyčia. Dovanai 

Turiu, autombbilius vi saki ems-'reika
lams. /Kaina-prieinama.

3319 ‘ Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL.

i

Skyrius 
4447-8. Eajrfield-Aive. j

trumparegystę ir. toliregystę. Priren
gia teisinp-ui akinius.’ Visuose • atsiti
kimuose egzaminavimas daromas i su 
elektra, parodančią mažiausias klal 
dar. Specialė atyda -atkreipiami L mo
kyklos - vaikus. Kreivos •. Sakys; .atitai
somos/Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo' 10 iki' 12.
Daugely atėitikhnų * akys ’ atitaiso

mos be* <akinių. Kainos: pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av, 
• Phoner’Boulevatd 7589

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J.J.Bagdonas
REP. 3190

2506 W. 63 St.
* arba

N. RADIS — A. L
PUL. 4151

10734 S. Michigan Ave
, , /■ •

y Visi Telefonai
Yards 1741-

1742
VLAIDOJAM PIGIAU č

•NEGU . KITI
Ambulance Patarna- 

• vimas Dieną ir<Nak- f

s
ti. ‘ Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai
DYKAI!

Laidotuvių ■ Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 s.' Hermi! afio
-Avenue

oAKIU SPECfAHSTAS r 27 • METU r PATYRIMO
• akinius; dėl visokiu ^kiu

Dr. Jdhn J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1301'' So./ Ashland ‘ Avė..
/Kampas'18:: St rJ?hone Canal<<6523

Valandos .nua-9>3Q.riki-12 ,Jr nuo, 1:30 
iki 8:00 va.'; Nedalioms nuo
9:00 iki 12:00 Kalbdme lietuviškai

SimonM.Skudas
/'GRABORIUS 4rl BALSAMUOTOJAS 
. Patarnavimas . geras ir , nebrangus

718<W.dSth-St.
TeL Monnra 8877

V

'Ofiso Teb Oalumet 68Q3 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A..A..Roth
Rusas. Gydyto jas. ir. Chirurgas 

Moteriškų.' Vyriškų, Vaikų ir visų 
- chronišku ligų.

Ofisas *. 3102 r So. Halsted. St. 
arti Slst Street 

Valandos:; 2—4,' 7-*-9 vai. j vak.1 Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO
• Laidotuvių Lengvų 
Išmokėjimo - Planų.

REPubIic 8340 s
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir :Sunus
LIETUVIS GRABORIUS.

Patamapja laidotuvėse kuopigiausial 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

• su. darbu); busite Užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Ghicago 

Tel. .Canal 2515,arba 2516 Q WT?TTT<3.
1439 S. 49 Ct./Cicero,:IU.

Tek Cicero 5927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard-.4139

4.J.Z0LP
GRABORIUS

4646 West.46th. St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai
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sutikimą dalyvauti

gal dėlto, kad nebuvo paragintas. Pereitais 
dvejais metais daugelis sustojo skaityti, nes iš 
priežasties depresijos negalėjo prenumeratos 
užsimokėti.

Dabar, laikams einant geryn, visi vėl tu
rėtų užsirašyti Naujienas. Mes kviečiame visus 
musų draugus visose kolonijose padėti Naujie
noms atgauti senuosius skaitytojus ir prikal
binti tūkstančius naujų.

Naujienos yra jūsų visų galingu Įrankiu 
kovoje už geresnę ateitį tik todėl, kad jus visi 
padarote Naujienas tokiomis, kokiomis jos yra.

Naujienos negauna jokių pašalpų nei nuo 
vyskupų nei iš kitų papirkimo šaltiniu. Naujie
nos gyvuoja tik todėl, kad musų lietuvių visuo
menė Naujienų reikalauja. Naujienos yra tiek 
stiprios, kiek yra stipri musų visuomenė.

Gerai tų žinodami, stokite, draugai, su 
drąsa ir pasiryžimu į prakilnų darba musų vi
suomenės ir Naujienų sustiprinimui.

Jūsų darbas, kaip ir visuomet, nebus be 
atlyginimo. Jūsų didžiausias atlyginimas bus 
tas puikus jausmas, kurį turėsite atlikdami pra

kilnų ir naudingą musų visuomenei darbą. 0 be 
to kiekvienas sulyg savo pasidarbavimo laimė
site puikias dovanas.

Didžiausia dovana šio Naujienų vajaus 
konteste bus puikus Pontiac De Luxe automo
bilius vertės $880.00. Ne vienas, bet keletas 
draugų galės laimėti po automobilių, nes šis 
Pontiac automobilius bus duodamas kiekvie
nam, kurs už savo pasidarbavimą surinks 25,- 
500 balsų.

Konteste bus aštuoni laipsniai su įvairaus 
didumo dovanomis - prizais.

Pirmo laipsnio dovana $20 cash.
Antro laipsnio dovana $60 cash.
Trečio laipsnio dovana $120 cash.
Ketvirto laipsnio dovana Laivakortėj 

Lietuvą.
Penkto laipsnio dovana Laivakortė į Lie

tuvą ir atgal.
šešto laipsnio dovana $320 cash.
Septinto laipsnio dovana $700 cash.
Aštunto laipsnio dovana Pontiac De Luxe 

automobilius $880 vertės.
Kad atsiekus pirmo laipsnio dovanos 

reiks įgyti tik 1100 balsų, antro 2800, ir t.t. Yra 
numatoma, kad šiame konteste bus išdalinta 
kontestantams ne mažiau kaip $6000 dovanų.

Šis Naujienų vajaus kontestas prasidės 
anksti iš ryto vasario 1 d. Iki to laiko kontes- 
tantai turi susiregistruoti Naujienose, prisiųs- 
dami savo aplikacijas. Visiems, kurie bus pri
imti į kontestą, kontesto vedėjas pasiųs prieš 
vasario 1 dieną reikalingas instrukcijas ir pa- 
liudjimus.

Išpildykite čia paduotą kontesto aplikaci
ją ir tuo jaus prisiųskite ją j Naujienas.

NAUJIENOS

Naujienos vėl skelbia savo metini vajų ir 
vajaus kontestą.

Visi naujieniečiai yra kviečiami prisįdėti 
prie šio vajaus ir stoti į kontestantų skaičių.

Dabar laikas yra pasidarbuoti savo laik
raščiui, kurs taip daug reiškia lietuvių gyve
nime.

Visoj Amerikoj Naujienos yra didžiausias 
lietuvių žiburys, be kurio lietuviai negalėtų gy
venti.

Naujienos yra didžiausias lietuvių progre
so ramstis ir žibintuvas, kurs audrose rodo 
mums teisingą kelią.

Naujienose atsispindi visi lietuvių reika
lai, maži ir dideli, ir gauna paramos visi gražus 
ir naudingi sumanymai.

Naujienose sueina ir susivienija visos ge
resnės lietuvių mintys, ir tokiu budu lietuviai 
gali irtis prie didesnės gerovės.

Tūkstančiai lietuvių skaito ir seka Nau
jienas.

' ' I' '■ “ ■ r-‘- ' "* ' ■ ' • f
• į’-? ' ’

1935 M. NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS 
KONTESTANTO APLIKACIJA.Aš žemiaus pasirašęs pareiškiu savo norą irNaujienų Vajaus Konteste nustatytomis sąlygomis ir pagal Kon testo vedejo nurodymų.Vardas ir PavardeAdresas ....................UžsiSmimiKokioj ap Parąšas ......
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ŠELPIAMŲJŲ NESĄŽININGUMAS

Pereitą savaitę policija suėmė 32 darbininku, kurie 
dirbo viename bedarbių šelpimo mėsos sandėlyje, kaltin
dama juos, kad jie bandę pavogti daugiau kaip tūkstan
tį svarų veršienos. Šelpimo administracijos tyrinėtojas 
sako, kad iš to sandėlio esą išvogta daugiau, kaip 40,000 
svarų mėsos.. Blogiausia yra tai, kad vogė tie patys be
darbiai, kuriems buvo duota proga užsidirbti, tarnau
jant šelpimo administracijos įmonėje.

šitokių atsitikimų yra, žinoma, ir daugiau. Žmo
nės neretai atsimoka piktu už daromą jiems gerą. Bet 
nėra nieko nuostabaus, kada taip pasielgia biednas, iš
alkęs žmogus. Nuo skurdo atbunka morališki žmogaus 
jausmai, o noras sočiai pavalgyti ir šiltai apsirėdyti 
kartais “išveda iš kelio” ir teisingų budo vargdienį. Vie
nintelis kelias šitokiems suklupimams padaryti galą tai 
— užtikrinti kiekvienam visuomenės nariui žmonišką 
pragyvenimą.

Mažiau pateisinimo yra tiems, kurie turi daug, bet 
per savo godumą skriaudžia kitus.

SILPNA OPOZICIJA

Po to, kai prezidentas Rooseveltas padare savo 
pranešimą kongresui, buvo įdomu pažiūrėti, ką apie jį 
sakys laikraščiai, ypač opoziciniai. Pastebėtina, kad re- 
publikonų spauda, kuri seniaus Roosevelto planus labai 
piktai atakuodavo, dabar beveik nedrįsta jį kritikupti. 
Ji bijo sukelti prieš save publiką.

Tai prezidento populeriškumo pasekmė. Ir kas 
svarbiausia, jisai yra populeriškas kaip tik dėl tų daly
kų, kuriuos konservatyviškieji ir atžagareįviškįejį jo 
priešai labiausia smerkia. Faktas yra, kad masių nusi
statymas yra radikališkesnis, negu Roosevelto. ir dau-. 
gumos jo patarėjų. Tiesa, tas nusistatymas gana ne
aiškus; jisai nėra išreikštas kokiame nors nuosakiai su
formuluotame programe. Bet, gal būt, kaip tik dėl to 
yra juo sunkiau jam priešintis.

Aišku, žmonės nori reformų, ir pusėtinai griežtų 
reformų. Kokios jos turi būti, jie aiškiai nežino. Jie pa
sitiki, kad jas sugalvos Rooseveltas ir jo smegenų trus- 
tas. Kol šitas žmonių pasitikėjimas nėra suviltas, visos 
prezidento kritikų kalbos nedaro įspūdžio, į žmones.

Tačiau opozicija Rooseveltųį yra silpna ne tik ią 
dešinės pusės. Kairiojoje pusėje ji irgi nėra susiforma
vusi į bent kiek žymesnę jėgą. Socialistų organizacija- 
silpna. Farmeriai tik kai kuriose vietose sąmoningai 
veikia politikoje, o stambiosios darbininkų unijos gal*, 
voja tik apie artimiausius savo narių (kartais, net ne 
narių, o tik viršininkų) interesus. Politiškai protauti 
darbininkų masės dar nemoka,.

Todėl, kai dabartinė administracija darys klaidas 
(o be klaidų, žinoma, neapsieis), nebus kas jas drąsiai 
iškeltų aikštėn ir nurodytų. Todėl reikia laukti, kad 
krašto politika bus vedama daugiausia eksperimentavi
mo keliu. Bus bandoma daryti1 vienaip; kai praktikoje 
pasirodys, kad taip negerai* bus bandoma kas nors ki
ta. šitokia metodą brangiai kaštuoja, o kas aršiausia, 
ją vartojant, niekuomet negali tikrai pasakyti, ar buvo 
klaidingas planas, ar jo vykinimas buvo, netikęs.,

Bet reikia manyti, kad Amerika vistiek nepražus. 
Ji turi be galo daug turto ir pajėgų. Kad ir kiek pa
klaidžiojus ir pakentėjus, ji galų gąje, susiras kęlįą į 
geresnę, tikresnę ir laimingesnę ateitį*

Apžvalga
v̂

KOMINTERNO VALDOVAI >— 
UZURPATORIAI

Diskusijų mitinge, kurį nese
niai surengė Brooklyno opązR 
ciniai komunistai (“sklokinįn- 
kai”), E. Butkus įrodinėjo, kad 
dabartiniai komunistų interna
cionalo vadai yra uzurpatoriai, 
kurie veijįja. ta-

liojimo. Pagal* komunistų inter
nacionalo konstituciją, kas ant-, 
ri metai turi įvykti to interna
cionalo kongresas, kuris išren
ka jo vykdomąjį komitetą. Bet 
nuo 1928 metų kominternas nė
ra laikęs kongresų, o dabarti
nio vykdomojo komiteto termi
nas turėjo pasibaigti jau 1930 
metais; taigi jau penkti metai 
tas komitetas šeimininkauja 
kominterne neteisėtai.

Anot “Nauj. Gadynes”, E. 
Butkus paminėtame mitinge

“...Jeigu kalbama apie vie
nybę — reikia pradėti nuo 
to, iš kur prasidėjo skaldy
mas: tai nuo paties Interna
cionalo pildomojo komiteto, 

i kuris be jokio įgaliojimo, pa* 
mynęs po kojomis Interna
cionalo konstituciją, eina val
dono pareigas. Tegul būna 
sušauktas Internacionalo kon
gresas, tegul tas komitetas , 
duoda atskaitą iš savo dar
bų; tegul jis išaiškina, kas 
jam dąvė teisę valdyt Inter
nacionalą nuo 1928 metų, 
kuomet turėjo būt kongresas 
(ir perrinktas komitetas) 
1930 metais, kitas kongresas 
(ir perrinktas komitetas). — 
1932 metais, trečias kongre
sas (ir vėl perrinktas komi
tetas) — 1934 metais.” 
Prie šitų neužginčijamų- fak

tų Butkus galėjo pridurti dar 
<tai, kad tariamas komunistų in
ternacionalas arba kominternąs, 
(arba “trečias” internacionalas) 
niekuomet nebuvo laisva pasau
lio darbininkų organizacija. Ji
sai buvo ir tebėra tik Rusijos 
komunistų partijos užsienių 
propąganctos agentūra. O Rusi
jos komunistų (bolševikų) par
tiją valdo mažiukė klika “lyde^ 
rių”, kuri turi savo rankose 
valdžią Rusijoje, t. y., policiją, 
kariuomenę, pinigus ir t. t« 0i 
klika absoliučiai kontroliuoja 
partiją, o šią kliką dabar sayo 
saujoje laiko Stalinas.

Todėl kominternas faktinai 
yra Stalino ir jo pakalikų įna
gis. Ką jie jam padiktuoja, tą 
jisai ir daro. Taigi — kam reL 
kia kominterno kongresų? Jie 
vistiek nieko nereiškia. Kongre
sas negali nei pakeisti komu
nistų internacionalo programą, 
nei jo vykdomųjų organų, są
statą. Ką Stalinas paskiria ko- 
minterną valdyti, tas- ir* valdo.

Kominterno kongresai gali 
turėti negu t agitacinį (tikslą, —* 
panašiai, kaip katalikų bažny-. 
čios vadinamieji; “eucharistiniai 
kongresai”, į kurųios tikintieji 
susirenka pažiūrėti, kaip vys
kupai ir kardinolai atlieka įvaL 
rias. jiems iš. ankstų, paskirtas 
roles tam tikrose ceremonijose. 
Ar galima įsivaizduoti,, kad po
piežius sušauks bažnyčios kon
gresą, kurio delegatai turėtų 
sprendžiamą balsą ir- svarstytų 
bažnyčios, nusistatymą įvairias 
klausimais, laisvai darytų nuta^ 
rimus ir paskui’ rinktų bažny
čios . vyriausybę — popiežių, 
vyskupus, arkivyskupus* ir k t. ? 
Absurdas; tokio dalyko negali 
būti..

Krikščionybės pradžioje toki 
suvažiavimai būdavo, bet lai
kui bėgant, kai Romos vysku
pas (papa). įgijo daugiau ga
lios, tai kongresų reikšmė ėjo 
vis mažyn ir mažyn*. Ijš jų 
kompetencijęs buvo, išimti vie
nas klausimai po kito,, ir ant 
galo kongresai pasidarė vigai 
be vertes. Tada išnykę reikalas 
ir juos šaukti. . t

Komunistų “bažnyčioje” šitą 
evoliucija ėjo daug spartesniu 
tempu. Kuomet krikščipnybei; 
ėmė keletą šimtų metų, kol de* 
mokratinė jos orgąpizaciįos 
tvarka nebuvo, sunaikinta^ tai 
bolševikiškam “ipternąęionale” 
despųtizmo principas pilnai. įsi- 
gąlįįą mažiau kaip, per dešimtį t 
metų. Tam buvo ypatingų prie
žasčių.

Kominterno popiežius ir
kardinolai.

Kpipupįstų internacionalas iš
sigimė taip urnai daugiausia, 
žinoma,, dėl to, kad * šioje > sparu 
taus, susisiekimo, gadynėje vjsr 
kas eina daugi, greičiau* negu 
kad ėjo prieš pusantro tūks
tančio metų* Bet kominternas 
nebūtų išsivystęs į klikos ir, 
galų gale, vieno asmens, kontro
liuojamą įstaigą, jeigu pačioje 
pradžioje jam nebūtų- buvę 
įdiėgti anti-demokratiniai ele
mentai. Jį įsteigė Leninas su 
savo artimais sėbrais, kurie 
ginkluoto “pučo” keliu buvo pa
sigrobę valdžią į'savo rankas. 
Kominternas tuo budu pačioje

valdžia^ ir paverstas tęs valdžios 
įnagiu.

Jeigu prisiminsime krikščio
nybės istoriją, tai pamatysime, 
kad šitos religijos atstovai ilgą 
laiką ne tik nieko bendro ne
turėjo su valdžia, bet net bu
vo valdžios persekiojami. Tik 
ketvirtame šimtmetyje bažnyčia 
padarė taiką su valdžia, kada 
Romos legionų vadas rytinėje 
imperijos dalyje, Konstantinas, 
sumanė panaudoti krikščionis 
savo politiškiems tikslams ir 
prižadėjo jiems savo protekci
ją, jeigu jie kartaus už jį ir pa
dės jam nugalėti jo oponentus. 
Po to, kai jisai laimėjo pilieti
niame kare ir užsidėjo ant gal
vos imperatoriaus vainiką, ji
sai suteikė krikščionims valsty
binės religijos teises, ’ę vėliau 
sutvarkė ir jų organizaciją 
(bažnyčią), sušaukdamas visuo
tiną krikščionių kongresą Ni
kėjoje (325 metais) ir privers
damas besivaidijančias jų sro
ves priimti vieną principų pa
reiškimą (credo). Nors impera
torius Konstantinas iki pat sa
vo mirties paliko “pagones”, 
bęt jisai davė pagrindą visapa- 
saulinei krikščionybės organu 
zacijai.

Nuo to laiko krikščionybėje 
ūme vis labiau įsigalėti bažny
čios viršininkai, ir galų gale ji 
priėjo prie to, kad vyriausias 
krikščionių vyskupas, Romos 
papą, pasidarė neapribotas baž
nyčios valdovas.

Tuo tarpu komunistų “baž
nyčia” susyk buvo pradėta 
steigti su valdžios pagelba. Pa
čioje jos pradžioje jau buvo ir 
“neklaidingas popiežius”, (Leni
nas), ir gatavas tikėjimo pro
gramas. Leninas, beje, buvo 
perdaug užimtas savo rusiškos; 
“diecezijos” dalykais ir “svie
tiškais” krašto reikalais,, todėl 
jisai turėjo savo “kardinolams” 
pavesti įvairias pareigas, kurių 
jisai pats negalėjo aprėpti. To
kiu budu komunistų internaciot 
nalo viršininku pradžioje buvo 
paskirtas “didžiausias; dvide-i 

“šimtojo šimtmečio oratorius” 
(tauškalas) Grigorij Zinovje- 
vas — kuris šiandie sėdi sovie
tų kalėjime ar yra išgabentas, 
į Soloveckas salas.

Leninui gyvam būnant ir ke
li^ metus po jo mirties dar bū
vą. komunistų internacionalą 
šioks-toks, bent paviršutipiškas, 
panašumas į kolektyvę vadovy-, 
bę. Tačiau paskui, kadą bolše
vizmo didvyriai tarp savęs pęr- 
šipeše ir pilną pergalę ant savo 
oponentų laimėjo Stalinas* tai' 
sovietų valdžioje, Rusijos ko
munistų partijoje ir komunistų 
internacionale išnyko ir pasku
tinis nepriklausomos minties 
šešėlis. Nuo 1928 metų Stali
nas yra viskas. Rinkirpąj* par
tijos suvažiavimai ir panašus 
įvykiai Rusijoje šiandie, nebe’ 
turi daugiau prasmės, kaip ko
medijos teatre, štai dūlko,. pa? 
sidarė bereikalingi ir vadinamo 
kominterno kongresai.

Butkus piktinasi, kąęį kon
gresai nebėra šaukiami, bet ji* 
sąj nemato tų sąlygų, kurios 
prie to privedė. Jisai- dan via 
įsivaizduoja, kad orgąntaųotį 
pasaulio darbininkai turi kpkį> 
ten', balsą kominterne, kuomet 
tikrumoje tas kominterną&ym 
tik ratukas diktatoriškoje, Sta-. 
lino mašinoje.

j Lietuvą, o ypač dabar* maty
damas “Lituanicą II” taip pui
kiai įrengtą. Rezignuodamas 
Jis*; matyt, norėjo; skridimo 
rengėjus “pabhidyt”... Bet pa
starieji “nenusigando” ir susi
rado kitą, lakūną* leitenantą 
Vaitkų, ir ką tu jiems pada
rysi !

Kad p. James-Janušauskas bi
josi savo lietuviškos pavardės 
jišgirsti (kaip kad. jis buvo ir 
ALTASS valdybai pareiškęs 
kad jo lietuviškos pavardės ne
skelbtų spaudoje), tai tą jis 
parodė ir atskridęs į Rockford, 
Ilk, pereitą vasarą., Kada jis 
Čią atskridęs su “Lituamca II” 
nusileido vietiniame airporte, ir 
kada iš tarpo susirinkusių pub
likos vienas senyvas žmogus 
priėjęs, prie Janušausko ir pa
sveikindamas jį pavadino Janu
šausku, tai jis atšovė: “My 
name is James”.

Vieni juokai, kada dabar ko
munistai pradėjo “kovoti” už 
socialūs apdraudos įvedimą, 
kuomet jie dar netąip seniai 
socialę apdraudą niekino ir sa
ke* kad tokios apdraudos, rei- 
kalavimas^tai “lopymas kapi
talizmo sistemos”. O tuos žmo
nes, kurie aiškino tokios. ap
draudos reikalingumą, jie iš
juokė., Bet kaa dabar aUtikio, 
kad komunistai už pirmiau jų 
niekinamą socialę apdraudą 
dabar jau pradėjo “kovot”? Gi 
jie pajuto, kad dabar kitokis

vėjas papūtė... Užėmusi val
džią Roosevelto administracija 
pasirodė, kad administracijos 
aukšti valdininkai (pav. Darbo 
sekretorė Franccs Perkins ir 
kiti) stoja už socialūs apdrau- 
dos įvedimų. Ir dabar numato
ma, kad kongresas tokią ap- 
draudą jves^ šitą komunistai 
matydami, dabar ir griebėsi už 
socialę apdraudą “kovot”, nes 
kada kongresas apdraudą įves, 
tai tuomet jie galės girtis, kad 
jie tą apdraudą “iškovojo”.

Komunistai yra žinomi kak 
po triukšmadariai; jie kartais 
svetainėse arba demonstraciją 
se sukelia betvarkę, kur poli
cija turi atkreipt domę ir įsi- 
maišyt, bet kitaip į jų “kovas” 
įr “reikalavimus” šiandie nie
kas jokios rimtos domės ne 
kreipia,.

kur tai

Jeigu “Draugas” teisybę ra
šė, kad laike Lietuvių Dienos 
pasaulinėj parodoj (rugp* 5 d.) 
“Draugo” ir Vanagaičio blokas 
turėję parengimą
ganyklose ir turėjo. 3&000 pu
blikos, tai “Draugas”- turės 
paskelbti skaitlines, kiek su
rinkta pinigų už įžangą ir tuj 
parodyt, kad jis teisybę rašė. 
O jeigu jis skaitlinių nepar 
skelbs*. tai bu& aišku, kad ar
ba jis publikai pasakojo netie
są, ąrbft nori nuo publikos pa
slėpti, kiek surinkta pinigų.

— Kalvis.
t

Edgar A. Poe

Statinė Amontillado
(RYMAS) «

Verte A, Kartūnas

* w

t

PASTABOS
Ratėmijau “Naujienose” ži- 

putę, kad p. James-Janušaus
kas patraukęs ALTAS®; į tęipr.

Ko jis iš ALTASS nori? 
Atskaitos? Atskaita juk; tilpę* 
“Naujienose”, ir visi, kurie 
“Naujienas” skaito, tą žino. 
Tač kokios kitokios atskaitos 
jist nori? Ir “resyverto” jj& 
nojfįs dėl ALTASS!.. Jis, tų)’ 
bu|, mano sau, kad /‘ijesyvę*. 
ris” jam atiduotų “Lituanįęą”z..

Gal būt, kad p. James-Janu 
šauskas nelabai smagiai jau

(Tęsinys)
“Tai salietra!”, aš saklpui;; 

“matai, čia vis daugiau pasi
rodo salietros. Kaip samano
mis apaugę sienos. Mes esame 
.apačioje upės, dugno. Iš drėg
numo lašai varva tarp. kaulų. 
Einam atgal, kąl dar ųepęrv.ė* 
u. Tavo kosulys-^-”'

“Tai tai niekniekis”, jis. sa
kė; “eikime tolyn. Bet pirma 
dar kartą išsigerkime Medoc 
vyno?’ . ,

‘ Ak ištraukiau f lakoną D e 
Grąve vyno ir numušęs kaklą 
padaviau jam* Jis išgėrė ligi 
dugno, nei neatsikvėpdamas. 
Jo akysi užsidegė baisia šyift* 
sa. Jis nusijuokęs metė butelį 
aukštyn ir plėtojosi rankom 
mis, ko aš niekaip nesupratau.

Nustebintas, aš tik žiurė
jau. į'jį, Jis, gį vėl prądūjoino- 
įsikuoti rankomis r— kažkaip, 
groteskai*/ 

“An tu nesupranti?”,. jis* 
klausė.,

“Visai w?’’ aš atsakiau..
“Tai tų nesi brolijos^ narys.” 
“Kaip, tai?” 
“Tu nesi masonas.”
“Taip, taip,” aš atšakiam 

‘‘tikrai esu.”
‘Tu osii masonas.?1 Negali

mas daiktas Ir Masonas?”
‘'Esu masonas*.” aš atsakiau* 
“Tai duok ženklą/’, jis* ture* 
“$tal įr* ženklas,’’ ak atea-» 

kiau, išsitraukdamas mūrinin
ko šiųpęlį iš<po 
skverno.

“Tm Uk^jnokųsi dam” jis< 
pareiškė, pasitraukdamas ke-»- 
letą žmksinip “Bėk eikime pm 
Amontillado?*

. “Tegul; boa in tavof
ąš. pasakiau, vėl įsidėdamas 

įranki skvernu- ir- pa^ 
duodamas jam savo ranką, 
jia jau būvą gana sunkus?
;tį» > Vis- dėlto, mes tęsėme sa- 

kelionę* icškodamv Ąmou- 
tillndo. Mes praėjom eilę. že
mų skliautu, imsdfddom 
žyn ir vėl ė jom* Nusileidę dar 
Jžemiauj., < gilesnę rusk 
ktm oras'buvo taip blogas, jog 
.musų. jan < nebetek
snojo, tik; žėrėjo.

RačhuM gpJe urvų- buvo, dan 
vienas, urvas* kiek mažesnis. 
Pastarojo sienos buvo deng
tos žmonių palaikais, sukrau-

ąpsiąustp.

..   "     ■—v

Paryžiaus katakombose* Iš tri
jų, pusių tas urvas, , ir buvo 
taip- ištaisytas* Iš ketvirtos 
pusės kaulai buvo, išdraskyti 
ir gulėją išmėtyti- ant žemės,— 
vienoje vietoję sukrauta puse- 
įtina krūva*; > Sienoj e» nuo ku
rios ..buvo nudraskyti, kaulai, 
mes palėmijom dan vieną sky
lę, apie keturių pėdų ilgumo, 
trijų platumo, ir šešių ar sep
tynių aukštumo. Atrodė, jog 
ji buvo pabudavota ne kokiai 
naudai, bet tik buvo tarpas 
tarp dviejų milžiniškų ramš- 
čių katakombų luboms, o vie
nas. iš jų buvo, sutvirtintas, iš 
visų , pusių, granito akmens 
[siena.
' Pakėlęs, aukštyn žibintuvą, 
veltui' Fontjuhato bandė ap^ie 
šti ir pamatyti, urvą. Su tokia 
silpna šviesa^ mes; negalėjom 
įžiūrėti urvo galą.

“Eik tolyn”, aš sakiau; ‘čia 
tai ir randasi Ąmontillado. O 
jkas. tink Lucbęsi^-”'

“A, jis yra tamsuolis,” įsi- 
mftišė inano draugas, sverdė
damas pįrmyn, kai aš sekiau 
tuojau už ją nugaros. Už va
landėlės jis pasiekė, patę galų 
skyles ir atsidūręs prie- uolos, 
stovėjo visai pamišęs. Dar už 
valandėlės ak jhu buvau pri
rakinęs jį prię granito. Uolp- 
je bwo> dvi? skersinės geleži
nės. įkabos, apie dvi pėdas 
vieną, nuo kitos. Ąnk vienos 
iš jų kabojo trumpa grandinė, 
ant kitos buvo spyna. Užme- 

aplink jo. liemenį kilpas, 
man tebuvo keletas, sekundų 
da»box surakinti jį* Jis . buvo į 
perdaug nustebintai kad. pasi- 
priešintii Ištraukęs raktą, aš 
pasitraukiau iš tos? skylės^.
t) “Pabrauk su ranka, per sie
ną,” aš sakiam “tR negalėsi 
’ųejąųsti' sąj&feeosk H tikro, 
čia' yra labai drėgna. Dar kar 
tąį; leisk man paprašyti, kad 
grįžtum atgal.. Nę£ Tai jau aš 
Įpaįkaiu tave čia, ant visados. 
Bet- pirma aš esu pasirengęs 
patarnauti tau kiek išgaliu?’

“Amontiltądol” surėkė ma
no, draugas* daf-neatsipeikū- 
ąęsrjširnuostahos*,'

“Tai tiesa”, aš atsakiau, tik- 
riiumaš* AjnojUdUde?’

Tardamasi tuos žodžius, aš 
pradėjau darbuotis tarp kau
lų, apie kuriuos aš jau kalbe- • c’-. • • v i»

kus aš susiradau mūrijimui 
akmenų ir kalkių. Su ta med
žiaga ir su mūrininko šiupe- 
Jiu aš visu smarkumu pradė
jau užmūryti skylės įeigą.

Dar nepaspėjęs sukrauti pir
mą eilę akmenų, sužinojau, 
kad Fortūnato buvo jau gero
kai prasiblaivinęs. Pirmas to 
ženklas— tai buvo jo žemas 
vaitojimas iš gilumos rusies. 
Tai nebuvo girto žmogaus 
vaitojimas. Po tam sekė ilga, 
nepertraukiama tyla. Aš už- 

į mūrijau antrą ir trečią, ir 
ketvirtą eilę; tik tuomet iš
girdau smarkų grandinės vir
pėjimą. Tarškėjimas tęsėsi ke
letą minučių, o tuo tarpu aš 
palioviau dirbęs, kad butų 
maloniau klausytis, ir atsisė
dau ant kaulų. Kai pagaliau 
tarškėjimas nurimo, aš vėl 
pradėjau mūryti ir be per
traukos pabaigiau penktą, šeš- 
tą ir septintą eilę. Siena jau 
buvo beveik sulig mano kruti
nės. Tada aš vėl pertraukiau 
darbą ir, laikydamas žibintu
vą virš naujos sienos, užme
čiau keletą silpnų spindulių 
ant pavidalo viduje.

Tada staiga išsiveržė iš 
gerklės prirakintos figūros 
garsus, nesuvaldomas spiegi
mas, kuris, rodos, nubloškė 
mane šalin nuo sienos. Trum
pą valandėlę aš tylėjau —■■r1 net 
drebėjau išsigandęs, po tam 
išsitraukęs smailų peilį pra
dėjau grabaliotis po urvą, bet 
staigai sąmanė sugrįžo ir aš 
vėl nusiraminau. Pridėjęs ran 
ką prie kietos katakombų sie
nos jaučiaus patenkintas. Aš 
ir vėl prisiartinau prie nau
jos sienos. Aš atsakiau į mal
daujančio šauksmus. Ir vėl, 
kaip eidas, atkartojau jo gar
są 
siau šaukiau nei jis. Man. taip 
besielgiant, maldaujantis, ap
rimo.

pritariau — dar < gar-

tais ligi; lubų, kąip didžiulėse ją.Ur Šunietęs juos į šąlįwųpU*u-!

Jau buvo vidurnaktis ir ma
no darbas ėjo prie pabaigos. 
Aš pabaigiau aštuntą, devintą 
ir dešimtą sienas eilę. Aš jau 
buvau užmūrijęs dalį vienuo
liktos ir paskutinės eilės; be
buvo likęs vienas akmuo pri- 
taikint ir užlipdyt. Aš gru- 
miausi su jo sunkumu, bet jau 
buvau įdėjęs beveik į vietą. 
Bet tuo laiku pasigirdo iš duo
bės negarsus juokas, dėl ku
rio net mano plaukai pasisto
jo. Po tam sekė liūdnas bal
sas, kurį aš nelabai tegalėjau 
pažinti kaip garbingo Fortū
nato balsą. Jis sakė—

Ka! ka! ka! — ki! ki! ki!— 
iš tikro geras šposas — p*ui- 

Į kiaušis juokas. Mes nekartą 
1 skaniai pasijuoksim iš to su
grįžę į palazzo — ki! kiL ki! 
—apie musų vyną — kii! ki! 
ki!”

“Tai Amontillado!”” 
'kiau.

Ki! ki! ki!—ki! ki! ki! — 
taip, apie Amontillado. Bet ar
gi nėra jau gan vėlu?

Ar palazzo j e jie nelauks 
musų, — ponia Fortūnato, ir 
kiti? Ko mes laukiame, eiki
me iš čia.”

“Taip, eikime,” aš atsakiau.
“DėZ Dieno meilės, Mcmtre- 

sor/” ,
“Taip, dėl Dievo meilės!” 

aš pritariau.
Bet veltui aš klausiausi at

sakymo. Aš pradėjau neri
mauti. Tada garsiai šaukiau—

“Fortūnato!”
Nesulaukiau nei jokio apsa

kymo. Ir ve! šaukiau —
“Fortūnato!”
Vis dar nebuvo atsakymo. 

Aš įkišau žibintuvą pro nepa
baigtos sienos skylę ir laid
žiau nupult ant žemės. į tą tik 
pasigirdo varpelių skambėji
mas. Man pradėjo daryliu ne
gera ant širdies dėl katakom
bų drėgnumo. Aš skubinau 
užbaigti savo darbą. Įstūmiau 
paskutinį akmenį į vietą ir 
užlipdžiau. Prie naujos sienos 
atstaČiau senąją krūvą kaulų. 
Jau pusė šimto metų, kaip 
joks mirtinas žmogus norą pa
judinęs tų kaulų. In pace re- 

IgtiiescaL

aš sa-

(Galas)



Pirmadienis, sausio 7, 1935

•Oakforosticčiai dė
koja “Naujienoms” 

iiiž laikraštį ir ‘ 
kalendorius t

Dėkoja r prieglaudos seneliai ir 
viršininkas Frank Venecek.

Cook County Instiitution 
Oak Forest, III.

Oak Forest, III., Jan. 3, 1935 
Naujienos, 
1739 S. Halsted St., 
Chicago.

Gentlemen:
We have received a number 

of calendars, which have been 
turned over to the Lithuanian 
patients, and for which please 
accept our many thanks. They 
will come in very handy.

Wishing you the compliments 
of the! season, I beg to remain, 

Very sinccrely yours, 
»Frank Venecek, 

General Superintendent.
» » »

-‘Gerbiama dienraščio ‘Nau
jienų’ Redakcija ir Administra
cija:

‘?Mes/ Oak Forest i. prieglau- 
< dos ilietuviai, norim viešai pa- 

’ dėkoti už šito dienraščio leidė
jų geraširdingumą ir užuojau
tą mums. Nuo tų geraširdžių 
Naujienų leidėjų gaunam regu
liariai per visus metus kasdien 
14 kopijų Naujienų, ir prie to, 
dabar gavom 12 Naujienų ka
lendorių ‘ 1935 metams. Dien
raštis ir kalendorius yra stambi 
auka mums, prieglaudos lietu
viams. fPer dienraštį Naujienas 
mes sužinom kas dedasi pasau
lyj e, per jo skiltis mes galime 
pasiguosti visuomenei ir per;jį 
gaunam daug paramos nuo lie- 
tuvių visuomenės.

•

Naujienos visuomet talpina 
musų rašinėlius taip, greitai, 
kaip tiktai , yra galima,, ir mes 
galime'drąsiai pareikšti Naujie
nų skaitytojams, kad Naujienos 
tarnauja grynai lietuvių tautai, 
be jokio šlubavimo ir dangsty- 
mosi svetimų vardais, kaip kiti 
musų laikraščiai kad daro.

Griovikai atkas dantis
Gaila pažiūrėti ar girdėti 

kaip šūkauja kokie ten “lietu
vybės vadai”, ’ kurie ištikrųjų 
yra musų tautos.iir vienybės 
griovikai. Jie stengiasi kiek ga
lėdami griauti ir skriausti tą, 
kas yra daroma lietuvių nau
dai.

Mes esame tokios nuomonės, 
kad anksčiau ar vėliau tokie 
didvyriai atkas dantis, be to, 
kaip girdėtis, tai lietuvių vi
suomene labai aiškiai pradeda 
pažinti tų vadų' veidmainišku
mą ir jų žalingus darbus. Jie 
patys save pražudys. Bet dien
raštis Naujienos, su visuomenės 
pritarimu gyvuos ir bujos per 
ilgiausius metus ir tarnaus lie
tuviams teigingai. Mes linkime

BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA SAVO VADUS

NAUJIENOS,Chicago, ID. ~

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠASTVARK0JE

šis skyrius yra vedamas tikslu /pagelbėti 1 musų skaitytojams negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienos, Cianai 8500, 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei- 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš' telpančių ' čia skelbimų gu tik jų bus galima gauti.

ALFABETO

ANGLIS
COAL

PLAUKŲ DAŽAI
H AIR COLOR

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

ANGLIS! i Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Minė 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., ;
. 3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.

CHICACO CABINET & MILL CO. 
3012 Archer Avė. , Lafayette' 1235

Čia

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalvų, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštų $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25 IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL
________ kampas Marshfield________

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

Po komisaro Kirovo užmušimo bolševikai pirmiausia pra
dėjo šaudyti “baltagvardiečius”, bet paskui urnai susigryžo ir. 
dėt užmušimo ėmė kaltinti “trockininkus”. Paties Trockio (kai
rėj) jie negali pasiekti, nes jis gyvena pasislėpęs Franci joj, te- 
čiaus liko suimti žymiausi jo sekėjai — -Grigonį Zinovjev (de
šinėj viršuj), buvęs komunistų internacionalo pirmininkas ir 
Lev Kamenev (apačioj), buvęs Maskvos sovietų vadas, o t Ki
rovo užmušėjas Nikolajcv ir 16 kitų “zinovjeviečių’’ liko-su
šaudyti. Dar nežinoma kokis likimas laukia pačius Zinoyjevą 
ir Kamenevą, taipgi daugelį kitų suimtų neištikimų savo vadui 
Stalinui komunistų, bet spėjama, kad jie bus ištremti Siberi- 
jon. <

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. ..Adresuokite 

“Musų Skaitytojams" būtinai-pridėdami savo vardų ir, pavardę*

?Dar viena 1935 m 
rezoliucija

Nors su savo tezoliucija tru
putį ir pasivėlinau, bet visgi 
geriau vėliau, negu niekada.

Pereiti; 1934 m. pasižymėjo 
daugumu saužudybių. Žinau ge
rų ir gudrių- musų žmonių, ku
rie taip ir nešiojas bonkutes 
nuodų, ieškodami geros progos 
paimli vieną “ant drąsos”. Vie
ni mano užbaigti vargus šioj 
ašarų pakalnėj, o kiti net ir 
didžiuojas tuo manydami, kad 
kai jie nusižudys, tai didvyriš
ką darbą atliks.

Bet aš noriu išnešti griežtą 
rezoliuciją prieš savižudy mo 
mintis, nes bailiai ir kvailiai 
žudosi, o išmintingi žmonės nu
gali audringas gyvenimo kliū
tis ir suranda išėjimą. Jeigu 
kas negerbia ir nebrangina sa
vo gyvybės, tai kaip mes gali-

me tikėtis, kad jie ką kitą gerb
tų ar brangintų?

Gyvenimas yra proto tobuli
nimo mokykla, o labiausiai ko
va už, būvį. Per gyvenimo aiid- 
ras mes einame iš tamsios pra
eities į šviesesnę ateitį.

Daugiau meilės, 
ir atvirumo linkiu 
1935 metais.

Ona

dienraščiui ilgiausių metų ir 
linkini nugalėti visus priešus.

-Medinkojis, (
Oak Forest, 111.(

DUODAME PASKOLAS ant MORGICIU
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

; Tuvo turtai, apHaugo-, 
tau per t'. S; (iovern-

■ nront iHtaiRU, Fe<krul 
RavIuK* a,,(! Lomi x

i bnurauce Corporation, 
WaHhlnKton. D. €'. dėl 
kiekvieno anment. Iki 
SS,OOO.OO.

padėti $100,00 arba daugiau—* 
$1.00, gauti knygelę ir kada 

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvienų dolerį dividen- 

41ų,„ pagal uždarbio. Prar 
grgų eįty -išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė. įstaigų. 
. Mums jo-kia 'depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po.50c. į mėnesį

tEDERALSAVINGS
AND-EOAN ASJ0CIAT1ON 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

< PHONE ’CANAL 1679 z 
JUSTOJ MAGKIEWICH, Rašt.

BARAMS FIKČERIAI 
-.žemiausiomis' Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai i ir 
įrengimai restoranams.
.. .Priimsime jūsų senus fikčerius t už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Bhie Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

Naujienos:
’ We have oflen heard the Ma

kalas family on the radio and 
were very pleased to hear one 
member of that family sing an 
enlire concert on your radio 
program lašt Wednesday. We 
wonder if you could. not have 
a little skit. on your program 
similar to that on Sunday over 
WCFL. We certainly did enjoy 
your lašt program (and vwould 
likę to hear more likę it.

With kindest regards.
Morton Malk. .

Žiupsnelis pastabų iš 
vvestsidiečių tarpo

Naujiį Metų pradžia

nuoširdumo 
su naujais

Deivienė.

Dar viena rezoliucija
Jaunutis “Naujienų” skaity

tojas iš Dowagiac, Mich., mums 
rašo, kad po Naujų Metų rezo
liucija yra “More school work 
and music inatead of inagaz- 
ines”. Tokią rezoliuciją padarė 
jaunas Albertas C. Kopliauskas.

WESTSlj)E—Daugelis žmo
nių jau suspėjo; pareikšti savp 
mintis, k&d šie 1935 metai, 
esą, bus daug geresni. Didžiu
moj taip pranašauja mažieji 
neorganizuoti biznieriai, ku
riuos jau' baigia išstumti i i^ 
biznio. Visbkie “Chain Stores” 
ir kiti; kompanijų didžiuliai 
bizniai. -Žinoma turėti viltį 
yra labai geras dalykas, betgi, 
vieton tikėtis gerų metų, lar 
nevertėtų musų biznieriams 
pagalvoti apie tai, kaip sėk
mingiau išlaikyti kompcticiją 
su didelio biznio siaubu, ku
ris be< paliovos stengiasi atim
ti iš jų paskutinius kostume,- 
rius.

Gricaitė (Makaliutė) 
sužavėjo visus

Pereitą seredą Jadvyga Gri
caitė, žinoma kaipo Makalų šei
mynos Aldute, sužavėjo visus 
savo dainavimu. Ištisą koncer
tą ;j i * ’davė Naujienų r. radio va
landoj. Visiems buvo z žingeidi! 
išgirsti, kaip garsi Aldutė dai
nuos. Gal nebuvo Chicagoj tos 
šeimynos,- kuri nebūtų klausius 
musų hktores dainininkės kon
certo Naujienų radio valandoj. 
Ir visi buvo maloniai nustebin
ti panelės Gricaitėsiaugš'tu išsi
lavinimu dainavimo dailėje. To
kias dainas kaip arija iš Hoff- 
mano pasakų > >ir * Kelpšo “Mano 
Sieloj 'šiandien ;Šventė” ji su
dainavo ypač artistingai, leng
vai ir nuoširdžiai. —X.

Atsiliepimai apie pdės J.
Gricabtės dainavimą 

Naujienos —
Gerbiami Tamstos —
Noriu pranešti tamstoms, 

kad mums labai patiko pereito 
trečiadienio radio programas, 
kuriame dainavo ‘ Jadvyga Gri
caitė, žinoma kaipo Makalų šei
mynos AAldutS.'

O ar > ponas Makalas negalė
tų duetą* uždainuoti su savo 
dukrele Aldona?

Klausysimės. . *
Su pagarba,

A n tanias. .Šturmas.• 't*1 W įfr   v

-S

wasirastt
ko 

tik
jums reikia

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kųiiškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350, 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicagb.

KAILIAI
FURS

SAUSIO; IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos bizni. Kailiniai valomi, tai
somi, persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigtas 1906 metais
6510 S, Halsted Normai 5150

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ...................... :.......  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE

_____ 5746 So, Ashland Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

KNYGOS
BOOKS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile kokįi Radio pigiau 
ir geriau negu kiti..šaukit Laf. 6195

Senu ir Mują lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

rios, jų, sakoma, daro neblo
gą biznį. Mat apielinkes dirb
tuvėse darbininkai dar šiek- 
tiek \ dirba, o kitose ir visai 
neblogai dirbama. Na, o kur 
darbininkai dirba tai ten ir 
visoks biznis geriau gyvuoja. 
Čia randasi ir lokių t tavernų, 
kur ėinah't j/rošalį stipriai dvo
kia. Tai • senoviško stiliaus 
smuklės, kurių švarumu nė pa
tys savininkai ne. miesto tėtu
šiai visai nesirūpina.

skanių užkandžių. Tai buvo, 
tikriau pasakius, krikštynų ba
lius, nes pp.' Mačiukevičiai sa
vo svetainei davė naują vardą, 
Old Timers Hali. Ir jų alinės 
vardas irgi “Old Timers’ Ta- 
vern.

Burnsidęj atidarė 
^Old Timers’ “sve- 
itainę”, kitos žinios
Sudėntas • rengs bedarbių balių 

naujoj svetainėj

Kur gauti ‘'Naujienas”
Aną dieną vienas man ne- 

žįstamas lietuvis ?patėmijęs 
mano ‘ kišeninį “Naujienas”, 
užklausė ant kurio kainpo ght- 
ves AVestsidėj galima gatiti 
“Naujienas”? (Aš jam nuro
džiau, kad gausi prie -26-tos ir 
Western, Cermak Rd. it 
Wcstcrn, ir prie. Cermak Rd. 
ir Leavitt gatvių, jis manda
giai padėkojo dr nuėjo, šaky-’ 
damas, ak/kad tau .dievas^ 
duotų sveikatą.

Džiaugiasi ,C,
Sakoma, dabar vierni parą^ 

pijonai .katalikai labai džiau
giasi pastebėję laikraščiuose,, 
pranešimus, kuriuose buvo( pa
sakyta, kad popiežius (šventas, 
tėvas) praeitais 1934 .metais 
gavo milioną dolerių vien tik 
iš Amerikos surinktų bažny
čiose pinigų. Ną,« o -dar kiek 
jis gavo pinigų iš< kitų šalty? 
Ištikro yra ko. džiaugtis, kad 
Ryme randasi toks pinigų mai
šas, kurį vadinama šventuoju.

1 Daug tavernų
Kaip kitur, taip ir Wcstsidej 

yra daugybe tavernų. Kai ku-į

RURNSIDE — šeštadienį, 
gruodžio 29 d., pp. Marė ir 
Juozas Mačiukevičiai, seni vie
tos biznieriai, užlaiką svetainę 
ir alinę, 1036 E* 93 St., turėjo 
svetainės atidarymo balių,! ku
riame dalyvavo didelis būrys' 
svečių, kaip jųjų artimų drau
gų, taip biznio rėmėjų.

Balius buvo puikus, nes bu
vo gera muzika. Be to, Leo. 
Labo, rusas, padainavo ir pa
šoko. Svečiams buvo duodama

■ a:
Siunčiame Gėles Telegramų į visa"

. pasaulio .dalis.

KVIETKININKAS ,
Gėlės vestuvėms, bankietams ir , 

nagrabams.

EMILIJA* BARNATONIENfi !
-.po tėvais Vilimaičiutė

Persiskyrė su - šiuo: pasauliu 
sausio 4> diena, 5:45 valandą 

»iryto 1935 m., sulaukus 46 me
tų amžiaus, gimus Papilių , kai
me, Kupiškio parapijos, Pane-

Amerikoj išgyveno i 24 metus.
Paliko dideliame nūliudimo 

vytų Jurgi, 2 sūnų Pranciškų 
ir Jurgi,: dukterį Albinų. 3 pus
brolius Juozapų Napolionų ir 
Matetiša vVilimaičius « ir gimi- 

,!hės, o! Lietuvoj - 2 brolius Po- 
vyilų ir Dominika ir giminės.

SKunas pašarvotas randasi 
1251 So. St. LoUis <Ave. Tel. 

CCrfrivford 4481.
’ Laidotuvės ivyks antradieni, 

■a sausio 8 dienų, 8:00 vai. ryto 
i iš namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už. velionės 
sielų,-.o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Vislu U. a.1 Emilijos -Barnato- 
1 nienės giminės,* draugai in pa- ; 
įžystami esat- nuoširdžiai kvie- 

c čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
• suteikti jai paskutini pafcarna- 

> vima ir . atsisveikinimų.
\Nuliude; liekame,

Vyras, Sunai,, Duktė, 
Pusbroliai uir- Giminės.

st.;
Phone.,Baulevard-7814. Chicago, 111/ A

• i u .Laidotuvėse ..patarnauja gra- 
) bortas J. F. Radžius. Telfefo- 
j. has. Ganai ■ 6174*
f- '/t * t? X d -J - -u aL. ’ j-, f}!; . .Ii

AR JUS TURITE RUPTURĄ 
-Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu i spe
cialiai padarytų diržų.
Single-...............$3 | Double ___  $7

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny tau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
"Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi .darome visokĮ blėkorystės 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
_______ Tel. VICtory 4965._______

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Stanley Sudėntas, Old Timers 
svetainėj rengs bedarbiams 

balių
Stanley Sudėntas, Roseland 

Beverage Co. vedėjas, irgi da
lyvavo svetainės atidarymo ba
liuje. Jisai viešai pranešė burn- 
sidiečiams, kad rengs balių be
darbiams, kuriame bedarbiams 
bus duodama valgyti ir gerti 
veltui.

Kada kalbamas bedarbių ba
lius įvyks,. p. S. Sudėntas vė
liau viešai paskelbs.

Apšvietos ir Dailės Draugija
Apšvietos ir Dailės Draugijos 

priešmėtinis susirinkimas įvyko 
gruodžio-13 d. Old Timers sve
tainėj.-Jame buvo išrinkta nau
ja valdyba, kitaip sakant, pa
tvirtinta senoji valdyba nau
jiems metams.

G. Pakaušis pirmininkas, V. 
Krikščiūnas
kas, 'Morta Macikevičiutė — 
protokblų r&št., Marė Kenney— 
finansų rašt., Marė Maciukevi- 
cienė — kasierius.

Apšvietos ir Dailės Draugija 
gerai finansiškai stovi, nors na
rių neperdaugiausiai turi.

vice-pirminin-

Likviduos šv. Jono draugiją
Draugystė švento Jono gal 

bus likviduota, nes narių visai

MILDA■ II TEATRAS * »
3140 S. Halsted t

SAUSIO 7
3 Didelės * Atrakcijos » 
“FUGITIVE LADY” 

“SWORD OF THE ARAB” 
“THEM THAR HILLS”

SAUSIO '8
tiktai vienų dienų 

“ELINOR NORTON” 
su Claire Trevor 

taipgi muzikais komedija
SAUSIO 9 ir 10

“MRS. AVIGGS OF THE 
GABBAGE PATCH” 

su Zazu; Pitts ir kitais 
Moteris gaus indua DYKAI

SAUSIO 11 ir 12
e “DESIRABLE” 

su Jean Muir, Geo Brent taipgi 
komedija ir 3 aktų vodevilius

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metų toj pačioj vietoj.

Marshall -Sąuare Wet
WashiLaimdry

Suteikiame Pilna Patarnavimų 
2617-19-21 West Cermak Rd.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės "• kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame Už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee AveM Chicago.
Tel., Brunswick 0240

mažai beliko. Jokio veikimo 
draugijos vardu i nebėra, narių 
ūpas visai nupuolęs. Kiek tteko 
įfifdėti iš narių, tai, priešmfeti- 
niame susirinkime, nutarė drau
gija likviduotis, o pinigus išda
linti proporcionaliai.

f Kaimynas.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, -ir prašalina skausmą* 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per, gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Pinigų Siuntimo Skyrius' at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

RAMOVft
B I TEATRAS ■■

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 7 ir 8
Pagarsėjęs Cecil DeMille 

paveikslas 
“CLEOPATRIA” 

su Claudette . .Golbert, 
Warren William
SAUSIO 9 ir 10
Charles Dikenso 

“CREAT EXPECTATIONS” 
su Henry tHull • ir kitais 

taipgi komedija 
INDAI. DYKAI

SAUSIO llrir.12
“THE CAPTAIN HATES 

THE SEA”
su John Gilbert ir kitais 

taipgi koipedija
■b/ 3h
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Kaip Vaitkus skris per okeaną
L.kūnas paruošė įdomų pra

nešimą visuomenei

Leit. Feliksas Vaitkus rašo 
iš Kohler, Wis.. kad ir šiais 
šaltais žiemos orais jisai nesi
liauja dirbęs, besiruošdamas 
trans-atlantiniam žygiui. Kol
nebuvo peršalta triustis air- 
porto hangare, jisai reguliavo 
ir tikrino įvairias “Lituanicos 
II” dalis ir instrumentus. At
ėjus smarkiems šalčiams, lakū
nas ėmėsi teoretinių studijų ir 
navigacijos.

Bestudijuodamas, jisai paruo
šė platų pranešimą transatlan
tini skridimo rėmėjams apie 
savo žygio planą, paaiškinda
mas, kuriais atžvilgiais jo skri
dimas skirsis nuo visų kitų iki 
šiol atliktų arba bandytų lėki
mų per okeanus. Kartu su rank
raščiu, Įeit. Vaitkus pagamino

ir žemėlapį, kuris tiksliai pa
rodo jo pasirinktą skridimui 
kelią, iš New Yorko į Kauną.

. Veikiausia, neilgai trukus, 
tas jo raštas su žemėlapiu bus 
išsiuntinėtas spaudai.

Praleidęs šventes 
Pirmyn Choras 

stojo darban

SKALBYKLOS 
*49.50

ELEKTRIKINES 
LEDAUNES 
69.50

6 tūbų trumpųjų bangų ra- 
dio, mažos radios po

6.50
2 šmotų Parlor,Setas po

34.50
KARPETAI po

18.50
m

Linksmai sulaukęs Naujus Me
tus dabar choras visu stro
pumu ruošiasi prie pastaty
mo operetės “Kornevilio 
Varpai”.

šventės jau praėjo. Pasibai 
gė ir atostogos Chicagos Lie
tuvių Chorui “Pirmyn”. Choris
tai nepaprastai linksmai pasitikę 
Naujus Metus ir pasilinksminę 
taip, kaip jaunimas tik gan 
linksmintis, vėl pasinėrė j dar
bą. O choras turi didelį dar
bą prieky.

“Pirmyn” Choras sausio 2/ 
d., erdvioj patogioj Sokol sve
tainėj, 2345 S. Kedzie Avė., sta
to didelę operetę “Kornevilio 
Varpai”. Tad dabar choras vi
su stropumu ir ruošiasi prie 
jos pastatymo. Net ir švenčių 
laiku nepasiliovė repeticijos, o 
dabar repeticijos eis veik kas- 
die, kad tinkamiausia tai di
delei dienai prisiruošus.

Operetė “Kornevilio Varpai” 
yra didelė, graži, melodinga ir 
choras tikisi, kad ji patiks 
kiekvienam atsilankiusiam ją 
pamatyti. Ypač kad ji bus sta
toma salėj, kur yra tinkamos 
scenerijos, gera akustika u 
kur yra užtektinai vietos pub
likai. •

Clioras deda visas pastangas, 
kad ši graži operetė butų pa
statyta kuogeriausia, tai jis ti
kisi, kad ir publika pritars cho
ro darbui savo skaitlingu atsi
lankymu. <

Tikietai perkant iškalno yra 
pigesni. Jų galima gauti pas 
visus choristus.—d.

Šitie plėšikai buvo 
nevien blogi, bet 

ir nepadorus

Bet nemiegojo vienas brid- 
geportietis, kuris naktį baigė 
dirbti, ir nemiegojo keli pikta
dariai," kurie sumanė dirbusį 
bridgeportietį apvalyti.

Jie lai]> ir padarė. Kai iš 
darbo grįžtantis bridgeportic- 
tis lietuvis priėjo prie savo na
mų vartų, plėšikai jį sulaikė ir 
pradėjo eiti per kišenius. Bet 
užpultasis turėjo labai mažai 
pinigų, tad plėšikai jį išbarė 
už tai. Bet nepasitenkindami 
vien išbarimu ir patarimu, 
kad kitą sykį jis turėtų dau
giau pinigų su savimi, jie pra
dėjo nuvilkti nuo jo rubus. 
Nuvilko paltą, nuvilko švarką, 
nuvilko ir kelines. Pasiėmė 
užpultojo rubus, plėšikai nuėjo 
sau, palikdami nelaimingąjį 
lietuvį vienmarškinį ir be kel
nių gatvėje.

Į Naujienas grįžta 
“Lietuvon ir Atgal 

su Buicku”
1). Kuraitis, kuris 
atgal “Naujienose”

kiek 
rašė

P-s 
laiko 
apie Lietuvoje ir Rusijoje įgy
tus įspūdžius, skyriuje, “Lie
tuvon ir Atgal su Buicku” 
nuo ryt dienos tęs toliau savo 
įdomius pasakojimus.

SLA. 208 kuopa stro 
piai rengiasi prie 

Metiniu Šokių
Vakaras 'įvyks sausio 12 

Chicago lieach viešbutyje.
d.

Belikus tik 6 dienoms lai
ko SLA. Moterų 208 kuopa 
pradėjo stropiai rengtis prie 
savo Metinių šokių. Jie šįmet 
įvyks sausio 12 d., Chicago 
Beach viešbutyje, prie Hyde 
Park bulvaro ir Michigan eže
ro.

Šokiams gros J. Byansko šo
kių orkestras.

rūpinasi 
sudaro,
M. Borisas, A. Jonaitis, 
kus, Miss A. Stanis, 
inonth. J.

vakaro surengimo, 
pp. E. Šatkauskienė, 

J. Nor-

A. Z.

Chicagoje lankosi 
viešnia iš Lietuvos

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Kaip yra 'malonu klausytis 
gražių pasikalbėjimų tarpe 
žmonių. Bet kaip nejauku ir 
pikta darosi girdint barnius 
ir besikoliojimųs.

Aš kaip tik atsimenu, beveik 
nuo mažens, esu įsitikinęs, 
kad koliolis gali ir mėgsta 
lik siaurapročiai. Tokie žmo
nės, kurie daugiausiai gyvena 
jausmais, o ne protu.

•—o—-■
Jausmais gyvenantis žmo

gus, o prie to dar ir pikto bu
do, — lai jau bėda su tokiu 
žmogumi. Jis viską verčia ant 
kitų; visus kaltina, o pats vi
suomet ieško pasiteisinimo; 
pyksta ir koliojasi.

Jei pasitaiko gyventi su to
kiu žmogumi, lai jau tikra sun 
kenybė. Bile kada nuo lokio 
jausmais gyvenančio žmogaus 
gali susilaukti barnių ir pik
tumo.

—o—
ir jums yra pasitaikę 
su tokiais žmonėmis. 
Perkalbėti jų negali-

Man 
gyventi 
Sunku, 
ma. Jie dėl mažiausio menk
niekio užsigauna.

—o—.
Aš nežinau ar randasi kur 

nors bent viena šeimyna, kad 
tarpe jų bebūtų kilę piktumų 
ir barnių. O šeimyna vadinasi 
musų civilizacijos židiniu. Lo- 
gingai išeitų, kad musų civi
lizacija gyvuoja ant 
ir barnių.

piktumų

Ar Rusijoj dabar, 
ženybinis gyvenimas 
liuosas, yra piktumų ir bar
nių, nežinau. Bet kur tau ne
bus! *

kuomet 
yra taip

—o——
Prie piktumų įr barnių dau

giausiai prisideda finansiniai
---------- —įg------- —-------

n

pi

ir

si

ir

Jos.F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

TeL Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K., Ketvertais — 
įsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Sud
riko Krautuvės.

Nuo užkluptojo atėmė nevien 
pinigus, bet ir nurėdė ir pa
leido vienmarškinį.

BRIDGEPORT — Naktis bu- 
i vo šalta. Tvoros braškėjo 
nuo šalčio, vėjas švilpė tuščio
mis gatvėmis. Beveik visi 
bridgeportiečiai miegojo šilto
se lovose arba sėdėjo prie pe
čių.

Trumpą laiką atgal iš lietu- 
vos atvyko p-lė Elena Leugu- 
daitė, kuri dabartiniu laiku 
lankosi Chicagoje. Ji apsisto
jo pas savo brolį. Leoną Leu- 
gudą, 4006 Euclid avenue, In
diana Harbor mieste.

Illinois universiteto 
studentai įsteigė 

savo kliuba

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir
Liet u vilkos 

Degtinis

Studentai, kurie lanko Illi
nois valstijos universitetą, 
Champaine - Urbanoje, trum
pą laiką atgal suorganizavo 
savo kliubą. Prie jo prisirašė 
apie 25 studentai, bet kliubas 
tikisi, kad patrauks į savo tar
pą ir kitus lietuvius studentus, 
kurių išviso Illinois universite
te yra apie 50.

Prie kliubo suorganizavimo 
daug prisidėjo Dr. J. Yuška.

STRAIGHT KENTUCKT 
y

, .*'***, /
<%:į<*wk ** v *,

NATHAN 
KANTER

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Stoji 
’ Jtching 
S Skin

920 — Mergaitei suknelė. Ji 
Šilta ir maloni, jeigu pasisiūdinsite 
ja iŠ naujos zuikio vilnų materijos. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 me
tų amžiaus mergaitėm.

Norint gaut) vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vatdą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

dėl

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

. swimming pooL
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Nebesirūpinkite 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb e r i m y, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia jdedu 15 centų ir praian 

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieors pef kratiny

, 4w0 M M***********************9^****^********* 

. (Vardas ir pavatdi)
’Čp ' '* •• ••

■

žemo
FO« S K IN i R R i TA T I O M S

(Adresai)

(Miestai Ir valstija)

...... ............ ....... ......................—....—u— ■

datekliai, meiliški santykjai, 
žuvavimas-apkalbėjimas, me 
vystės, nesveikata ir kitokios 
palankios aplinkybės. O tų 
palankių aplinkybių tiek 
ug ir lokių, rodosi, mažy- 
|, kad be barnių ir piktu
li negalima apsieiti.

v i—o—
Reikėtų mokytis visus nc- 
ilonumus, piktumus ir bar
us greitai užmiršti. Taip aš 
bandysiu daryli; kuomet 

s nors ant 
kti ar bartis.
i ir užmiršiu.

Pirmadienis, sausio 7, 1935

manęs pradės 
'» — n us i* | > irtu-

selande apsivedė
A. Zlibinaitė ir

J. Munarin
n o ji veikli L 
riaus narė ir sekretorė

jaunavedžiams buvo suteikta 
daug širdingų linkėjimų jųjų 
šeimyniškame gyvenime.

Sausio 13 d. rengia balių
Lietuvių Jaunimo draugijos 

Roselando skyrius rengia sky- 
rnaus atidarymo balių, sausio 
13 d., Dutch svetainėje, 233 W.

Įlll St., įžanga 25c.
Roselandiečiai turėtų jauni

kiui parodyti savo atjautimą 
ir atsilankyti į jų parengimą, 
suteikti jiems paramą.

U n tanas.

vyras, užlaiko siuvyklą ir gy
vena adresu, 2419 Wcst 71st 
Street. Z.

Ciane Coal Co.
5332 So. Long Avė

TEL REPUBL1C 8402

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

sZc//-

ROSELANPE — Aniceta žli- 
naile apsivedė su Jonu Mu- 
irin. Jaunavedžiai šliubą Da
nė Visų šventų parapijos 
įžnyčioje, gruodžio 27 d., 7 
d. vakare.
Jaunavedė priklauso prie 
ietuvių Jaunimo Draugijos

Y. S.) Roselando skyriaus 
yra jo raštininkė.
Gruodžio 28 d. L. Y. S. Ro
lando skyriaus susirinkime, 
iris buvo laikomas jos tėvų 
linuose, 10151 So. State St., 
įlyvavo daug jaunimo iš cent
rinio L. Y. S. skyriaus. Jau
trias turėjo gražų programą 
įšvęstą jaunavedžiams. Jau
niui pasišokus, pasilinksmi- 
is, jaunosios tėvai, pp. Žli- 
nai, pakvietė visus prie va- 
irienės. Laike vakarienės

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI 
te gaišinimo laiko, be operacijos 
r neteisingų prižadų. Klinikoje iš- 
andytas, medicinoje priimtas, ofi- 
o metodas. Ant tinkamų jums iš- 
ygų.
1LES, FISTULAS, FISSURES— 
r panašias mėšlines ligas,, pagy- 
Idme.
rASTRIC ULCER, kartu einąs ne- 
irškinimas, degimas, atsiraugėji- 
nas ir vidurių ligos.
[RAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
las nusilpnėjimas.
IDOS LIGOS—niežėjimas, degini- 
nas, išbėrimas.
fERVU LIGOS, bloga atmintis, 
teurastenija.
1LAPUMO LIGOS, deginimas, ne- 
magumas ir įrituojantis kroniš- 
;i skausmai.
rERICOSE GYSLOS, votis ant 
dauzdų ir sutinimas.
)augelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
itis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
beini negalavimai tankiai paeina 
iUo viršaus paminėtų priežasčių. 
Ltsilankykit šiandien.
?hę VERICUR būdas padarė tuk- 
tančius laimingais—KODĖL NE 
US?
>fiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
r Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 
ki 1 vai. po piet.

9

INSTITUTE 
64 W. Randolph St 
;os lubos—Garrick Theatre Bldg.

DIDELIS

Ceveryku
Musų krautuvėje dabar ei
na didelis išpardavimas 
čeverykų. Puiki proga nu
pirkti gerus čeverykus vi
sai šeimynai labai pigio
mis kainomis. Užeikite 
musų krautuvėn.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.

-••S

Sveiksta p. Maši 
nauskienė

MARQUETTE PARK — P-a 
Mašinauskienė, kuriai trumpą 
laiką atgal buvo padaryta rim
ta operacija, jau eina geryn 
ir dabar lankytojai gali ją ap
lankyti. Ji randasi ligoninėje, 
prie 69tb ir California gatvių. 
Kambarys, 219.

P-as Mašinauskas, ligonės

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

v aFfICE
34 Metus Vidurmiestyje

Mes specializuojamos padaryme 
Platės, Gold Crowns. X-Ray. 

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.

Tel. HARRISON 0751
326 S STATE ST

| Opposlte Davis Store, 2d Floor |

rų-Nusipirkit visokios 
sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

THE THREE
MUSKATEERS

LKĮUOR COMPANY
Incorporated

, Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė.
’l

Chicago, Illinois 
Reikalaujame pardavėjų.
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarei nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St. 

Englevrood 5883-5840

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar einą Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 

, PROGRAMAS.

CL ASSIFIED ADS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coįl Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Štoru fikčerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

RESTAURANTO fikčeriai parsi
duoda labai nebrangiai. Atsišaukite 
2721 So. Halsted St., užpakalyj.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU i alinės bizni partne
rio. kad butu pavienis. Vienai mo
teriai perdaug darbo.

10744 So. Michigan Avė.

PAIEŠKAU partnerio i alinės biz
ni arba parduosiu visą. Vienai mo
teriai perdaug darbo.

959 W. 71st St.

ANT RENDOS 2 flatai po 4 kam
barius, rendos po $10.00 mėnesiui. 
Kreipkitės 7026 S. Fairfield Avė

Rytais 1 lubos frontas. Tel. 
Hemlock 5545.

Fumished Rooms
PASIRENDUOJA kambaris vyrui 

su valgiu ir visais parankamais, kas 
nori nebrangiai pragyventi. 4359 So. 
Maplewood Avė., 2 lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda. pilnai irengtas. gerai Įsteig
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą, 3313 W. 63 St.

TAVERN pardavimui, arti karų 
linijos. Biznis {steigtas 5 metus. 
Pigi renda. ' Man reikia cash. 

5842-44 So. Kedzie Avė.

TAVERN biznis pardavimui. Ge
ra apielinkė ir gerai įsteigtas biznis. 
Barai priklauso prie vietos. Tiktai 
stalai, kėdės, cash registeris, stearn 
table ir kiek nors degtinės 
nupirkti. Parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite Frank Knopp. 5144 So. 
Ashland Avė. Anton Ziolkowski nuo
savybės savininkas.

Tiktai
reikės

BUČERNfi IR GROSERNĖ par
davimui. Cash biznis. Modemiš
ki įrengimai, refrigeratorius ir tt. 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina. 

2633 W. 43rd St.

TAVERN' rendon, pilnai viskas 
įrengta, biznis išdirbtas ir atidary
tas; išrenduosiu nebrangiai. Atsi
šaukite 3600 S. Emerald avė., 2 lubos

TAVERN pardavimui, puikus fik
čeriai. Viskas pirmos klesos, už ju- 
su pasiūlytą kainą. Labai pigi ren
da. Gera vieta. Parduosiu ant iš
mokėjimo. 2103 W. Cermak Rd.

TAVERN pardavimui arba ren- 
duosiu su 8 kambariais. Apleidžiu 
miestą, 4314 So. Ashland Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

APSIMOKANČIOS PARMOS, Tung 
ir Orandžių Žemė; švelnus klimatas; 
žema kaina; geresnis pragyvenimas: 
patogios sąlygos. Savininkas, Box 
157 Picayune, Miss.




